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Ninh Thuận, ngày 27 tháng5

năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022
(Từ ngày 30/5 đến ngày 02/6/2022)
--------------------------------------------1. Thứ 2 (30/5)
- Dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đến hết ngày 03/6 (Chủ tịch).
Sáng
- Dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 tại huyện Ninh Sơn và đi thăm
tặng quà 1/6 (đ/c Biên).
- Khảo sát phục vụ xây dựng sân bay (đ/c Cảnh).
- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền).
- Đi thăm tặng quà nhân ngày người cao tuổi VN 06/6 (đ/c Biên).
Chiều
- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 31/5 (đ/c Cảnh).
- Nghe BC đề xuất đầu tư dự án Nuôi trồng thủy sản biển công nghệ cao (đ/c Huyền).
2. Thứ 3 (31/5)
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm
Sáng
tái lập tỉnh (đ/c Biên).
- Dự Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác tại Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận (đ/c Huyền).
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra 706 về công tác phòng chống
Chiều
dịch COVID-19 (đ/c Biên, đ/c Huyền).
3. Thứ 4 (01/6)
- Dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới 2022 tại Sư đoàn phòng không 377 (đ/c Biên).
Sáng
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/c Cảnh).
- Họp đối thoại công dân (đ/c Huyền)
- Kiểm tra các dự án du lịch (đ/c Biên).
Chiều
- Họp giải quyết vướng mắc GPMB các công trình điện của EVNSPC (đ/c Cảnh).
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (đ/c Huyền).
4. Thứ 5 (02/6)
- Dự khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2022 từ 07h00’-08h00’ (đ/c Biên).
Sáng
- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đ/c Biên, đ/c Cảnh).
- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền).
- Họp Ban Điều hành Chuyển đổi số (đ/c Biên).
Chiều
- Dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh (đ/c Cảnh).
- Họp nghe tình hình, giải ngân nguồn vốn các dự án của Chi cục thủy lợi (đ/c Huyền).
5. Thứ 6 (03/6)
- (1) Nghe báo cáo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức
Sáng
CTMTQG giảm nghèo từ 08h00’-09h00’; (2) Nghe BC XHH tuyên truyền kết hợp quảng
cáo lúc 09h00’ (đ/c Biên).
- Nghe các ngành báo cáo tiến độ các dự án quy hoạch đô thị (đ/c Cảnh).
- Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (đ/c Huyền).
- Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên).
Chiều
- Làm việc với Đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng (đ/c Cảnh).
- Họp nghe báo cáo đơn giá thuê đất (đ/c Huyền).
CHÁNH VĂN PHÒNG

Hồ Sĩ Sơn

