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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40/2022 (Điều chỉnh lần 2) 

(Từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2022) 
 

Thứ 2 (03/10)  

Sáng - Họp (1) nghe báo cáo Danh mục đầu tư; (2) nghe báo cáo nội dung liên quan Công ty 

TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Làm việc với Công ty BĐS Midland (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- (1) Họp giải quyết kiến nghị của công dân; (2) Nghe công tác chuẩn bị Lễ khai mạc và 

bế mạc ĐH TDTT 2021-2022 (đ/c Biên). 

- Dự Hội nghị trực tuyến Bộ NN&PTNT về xây dựng nông thôn mới (đ/c Huyền). 

Thứ 3 (04/10) 

Sáng - (1) Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV; (2) Làm việc với Cty CP Đầu tư 

Năng lượng BamBoo Việt Thành lúc 10h30’ (Chủ tịch). 

- Tham gia lớp BD, cập nhật kiến thức dành cho CB lãnh đạo quản lý đến ngày 07/10 

(đ/c Biên PCT, đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Họp nghe báo cáo Danh mục thu hồi đất, CMD đất lúa 2023 (đ/c Huyền). 

Thứ 4 (05/10)  

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Họp: (1) nội dung xin đất của Binh chủng Đặc công; (2) liên quan 04 hộ dân tại dự án 

Trường bắn, thao trườngNúi Đỏ (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự họp Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Huyền). 

Thứ 5 (06/10) 

Sáng - Kiểm tra các dự án du lịch (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Họp các nội dung liên quan dự án BT (đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

Chiều - Nghe báo cáo: (1) Họp bán đấu giá tài sản theo Nghị định 167/NĐ-CP; (2) dự án Cửa 

hàng xăng dầu Phước Đồng (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Họp báo tình hình KTXH quý III/2022 (đ/c Huyền). 

Thứ 6 (07/10) 

Sáng - Dự sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng tỉnh Ninh Thuận lúc 07h00’ (Chủ tịch, đ/c 

Cảnh). 

- Họp xử lý các dự án chăn nuôi lúc 09h30’ (Chủ tịch, đ/c Huyền).  

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Họp: (1) Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh; (2) Điều chỉnh Chương trình 

phát triển nhà ở (đ/c Cảnh). 

 - Dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh (đ/c Huyền). 

Thứ 7 (08/10) 

Sáng - Dự khai giảng Trường Cao đẳng nghề (đ/c Cảnh). 

         CHÁNH VĂN PHÒNG 
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