UBND TỈNH NINH THUẬN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày22 tháng 11 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
TUẦN THỨ 47/2022 (điều chỉnh)
(Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022)
––––––––
Thứ 2 (21/11)
Sáng - Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h15’-07h55’ (Chủ tịch, các PCT).
- Nghe báo cáo: (1) giá đất cụ thể các dự án; (2) KH thu tiền sử dụng đất 2022, giá đất các dự án lúc
08h00’ (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền).
- (1) Họp Ban Chỉ đạo Địa chí Ninh Thuận; (2) họp đoàn đi Maroc lúc 10h30’ (đ/c Biên).
Chiều - Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thông qua BC KTXH năm 2022 (Chủ tịch, các PCT).
- Nghe báo cáo về dự án Resort spa nho lúc 16h00’ (Chủ tịch, đ/c Biên).
Thứ 3 (22/11)
Sáng - Nghe báo cáo: (2) quy định tách thửa đất thành dự án độc lập; (2) dự thảo chính sách bồi thường,
tái định cư (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền).
- Dự Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch các tháng cuối năm 2022 (đ/c Biên).
Chiều - (1) Nghe báo cáo đề xuất xử lý các dự án du lịch tại Vườn quốc gia Núi Chúa; (2) Nghe báo cáo đề
xuất rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (Chủ tịch, các PCT).
Thứ 4 (23/11)
Sáng - (1) Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, QH khóa XV; (2) Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 lúc
10h30’(Chủ tịch).
- (1) Dự Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lúc 08h00’; (2) Nghe báo cáo dự kiến Chương
trình mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 lúc 09h00’ (đ/c Biên).
- Họp: (1) nghe báo cáo BT từ 07h00’-08h00’; (2) Đối thoại công dân lúc 08h00’(đ/c Cảnh).
- Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy (đ/c Huyền).
Chiều - Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, QH khóa XV (Chủ tịch).
- Nghe báo cáo hồ sơ F1, F0 còn tồn đọng (đ/c Biên).
- Làm việc với Đoàn công tác của BCĐQG về phát triển điện lực (đ/c Cảnh).
- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền).
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh họp kiểm điểm cuối năm lúc 16h00’ (Chủ tịch, các PCT).
Thứ 5 (24/11)
Sáng - Tiếp công dân (Chủ tịch).
- Họp thông qua các Tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh của Sở TNMT (các PCT).
- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch lúc 10h00’(Chủ tịch, các PCT).
Chiều - Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ tịch, đ/c Huyền).
- Dự HNTT toàn quốc về Truyền thông chính sách: Nhận thức-Hành động-Nguồn lực (đ/c Biên).
- Nghe BC Quy định thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng (đ/c Cảnh).
Thứ 6 (25/11)
Sáng - Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền).
- Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 25/11 (đ/c Biên).
Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch).
- Họp nghe (1) báo cáo phương án tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt +(2) giải quyết vướng mắc
đất đai liên quan cửa hàng xăng dầu 206 (đ/c Cảnh).
- Họp GPMB dự án ADB8 (đ/c Huyền).
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