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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022) 
 

Thứ 2 (24/10)  

Sáng - Chủ tịch dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đến hết ngày 28/10. 

- Đi thăm Kate 2022 (đ/c Biên). 

- Nghe công tác chuẩn bị nội dung báo cáo tại HN công bố kết quả KTNN (đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Biên). 

- Dự HN công bố kết quả KTNN về ngân sách NN và chuyên đề về NLTT (đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

Thứ 3 (25/10) 

Sáng - (1) Họp thông qua Tờ trình trình HĐND tỉnh cuối năm của SVHTTDL; (2) Họp nghe 

báo cáo đề xuất xử lý dự án Spa Nho lúc 09h30’(đ/c Biên). 

- (1) Họp thông qua Tờ trình trình HĐND tỉnh cuối năm của Sở Công Thương; (2) họp 

giải quyết vướng mắc trúng đấu giá nhà, đất Hợp tác xã Thủy sản Lạc Tân (đ/c Cảnh). 

- Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tổng cục khí tượng thủy văn (đ/c Huyền). 

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

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

Thứ 4 (26/10)  

Sáng - Làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và Bộ Y tế về Dự án “Đầu tư xây 

dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” (đ/c Biên). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra đề xuất nạo vét sông Cái tại Bác Ái ( (đ/c Huyền). 

Chiều - Họp Ban đại diện NHCSXH quý III/2022 (đ/c Biên). 

- (1) Nghe BC đề xuất QH KĐT DL Cảng biển của Cty Âu Lạc Quảng Ninh; (2) Họp 

GQKN, kiến nghị của công dân (đ/c Cảnh). 

- Họp thông qua QĐ về quản lý, khai thác các cảng cá trên địa bàn tỉnh (đ/c Huyền). 

Thứ 5 (27/10) 

Sáng - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Họp thông qua KLTT việc quản lý và sử dụng đất đường ven biển (đ/c Huyền). 

Thứ 6 (28/10) 

Sáng - Làm việc với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ lúc 09h00’ (đ/c Biên). 

- Họp KTXH tháng 10/2022 (đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên). 

- Dự HN chuyên đề về định giá đất cụ thể (đ/c Huyền). 

- (1) Nghe báo cáo Điều chỉnh QHPK bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ; (2) Nghe báo cáo 

QHPK Khu số 4 thuộc QH chung KDL ven biển phía Nam (đ/c Cảnh).  
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