
UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Ninh Thuận, ngày    tháng  11  năm 2022 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH 

TUẦN THỨ 46/2022 (điều chỉnh lần 2) 

(Từ ngày 14/11 đến ngày 19/11/2022) 

–––––––– 
Thứ 2 (14/11)  

Sáng - Họp Quốc hội đến hết ngày 15/11 (Chủ tịch). 

- Nghe báo cáo các Tờ trình của Công an tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh (đ/c Biên, đ/c Cảnh).  
- Nghe báo cáo Tờ trình của Sở Tài chính trước khi trình HĐND tỉnh lúc 10h00’ (đ/c Biên).  

- Dự thính Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đến hết ngày 15/11 (đ/c Huyền).  

Chiều - Họp Thường trực Tỉnh ủy (đ/c Biên) 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh). 

Thứ 3 (15/11) 

Sáng - (1) Dự Lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm lúc 06h45’; (2) Nghe báo cáo tình hình thực hiện chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững và phát triển KTXH vùng DTTS&MN; (3) Đi thăm nhân dịp Ngày 
nhà giáo Việt Nam 20/11 (đ/c Biên). 

- Làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (đ/c Cảnh). 

Chiều - Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 18/11 (đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

Thứ 4 (16/11)  

Sáng - Làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (Chủ tịch). 

- Dự HN quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị tại Hà Nội (đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Dự HN trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị  (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự trực tuyến BCĐ Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông 

vận tải (Chủ tịch) 

- (1) Nghe báo cáo đề xuất dự án REDD; (2) Đi thăm nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (đ/c 

Huyền). 

Thứ 5 (17/11) 

Sáng - Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh (Chủ tịch). 

- Làm việc với Bộ Y tế tại Hà Nội (đ/c Biên). 

- (1) Đi thăm nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam; (2) Làm việc với Đoàn Hàn Quốc lúc 10h00’ (đ/c 
Cảnh). 

- Tham dự họp dự án IFAD tại Hà Nội đến hết ngày 18/11(đ/c Huyền). 

Chiều - (1) Nghe báo cáo kết quả sơ bộ khảo sát Chỉ số DDCI 2021 của tỉnh; (2) Đi thăm nhân dịp Ngày nhà 
giáo Việt Nam 20/11 lúc 15h30’(Chủ tịch). 

- (1) Nghe báo cáo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư Tây Bắc; (2) Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 97/2021/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh (đ/c Cảnh). 

Thứ 6 (18/11) 

Sáng - Họp nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công (Chủ tịch). 

- Dự Sự kiện Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội (đ/c Biên)  

- (1) Lễ phát động Tháng hành động bình đẳng giới từ 07h00’-08h00’; (2) Dự kỷ niệm 40 năm ngày nhà 
giáo Việt Nam 20/11 (đ/c Cảnh). 

Chiều - Đi thăm các công trình cùng Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ Tài chính (Chủ tịch). 

- Dự Hội thảo thúc đẩy công nghiệp chế biến chế tạo (đ/c Cảnh). 

Tối - Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lúc 19h00’(Chủ tịch). 

Thứ 7 (19/11) 

Sáng - Dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường TH Nguyễn Trãi (đ/c Cảnh). 
- Dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 67 năm ngày thành lập trường ĐH Nông Lâm 

TP.HCM (đ/c Huyền). 
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