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 Ninh Thuận, ngày     tháng 3  năm 2023 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH 

TUẦN THỨ 11/2023 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2023) 

–––––––– 
Thứ 2 (13/3)  

Sáng - Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Họp: (1) nghe cho ý kiến tờ trình HĐND tỉnh của Sở Y tế từ 14h00’-14h30’; (2) triển khai 

công tác đảm bảo ATTP các cơ sở quán ăn, nhà hàng lúc 14h30’ (đ/c Biên). 

- Kiểm tra bảo đảm cho diễn tập KVPT tỉnh và công tác chuẩn bị diễn tập KVPT huyện Ninh 

Hải (đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo dự án Trồng cây dược liệu tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (đ/c Huyền). 

Thứ 3 (14/3) 

Sáng - Dự Hội nghị diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó mưa bão (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Nghe BC tiến độ vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (đ/c Biên). 

- Họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh(đ/c Cảnh). 

Chiều - Dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác PCPNN (đ/c Biên). 

- Dự Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (đ/c Huyền). 

Thứ 4 (15/3)  

Sáng - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch).  

- Dự HN trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 (đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo: (1) tiến độ dự án đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; (2) về hồ sơ đề xuất dự 

án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung Phước Mỹ (đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

Chiều - Tiếp công dân (Chủ tịch). 

- Làm việc với SVHTTDL về triển khai các nhiệm vụ lĩnh vực du lịch năm 2023 (đ/c Biên). 

- Dự HN kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp năm 2023 (đ/c Cảnh). 

- Dự họp Ban Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh (đ/c Huyền). 

Tối - Dự Lễ khai mạc Hội trại truyền thống thể thao-Thanh niên tỉnh Ninh Thuận lúc 19h00’ (đ/c 

Biên). 

Thứ 5 (16/3) 

Sáng - Dự HN tập huấn khung tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Chào xã giao Tổng lãnh sự quán Italia từ 13h30’-14h00’ (Chủ tịch). 

- Dự HN tập huấn khung tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 (Chủ tịch, các PCT). 

Thứ 6 (17/3) 

Sáng - Dự Hội nghị giải ngân vốn đầu tư công (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Thăm chúc tết Ramuvan 2023 (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 
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