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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022) 

--------------------------------------------- 

1. Thứ 2 (28/3)  

Sáng - Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo LNG (đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra tiến độ dự án hồ sông than (đ/c Huyền). 

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

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên, đ/c Huyền). 

- Dự Hội nghị của Bộ Xây dựng (đ/c Cảnh). 

2. Thứ 3 (29/3) 

Sáng - Đi kểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Họp giải quyết vướng mắc dự án khu du lịch Mũi Dinh Ecopark (đ/c Biên). 

- Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo đơn giá thuê đất (đ/c Huyền). 

Chiều - Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Thăm chúc tết Ramuwan 2022 (đ/c Biên). 

- (1) Họp giải quyết vương mắc địa điểm TBA 500kV và đường dây đấu nối; (2) kế hoạch phát 

triển công nghiệp chế biến chế tạo (đ/c Cảnh). 

- Đối thoại với công dân (đ/c Huyền). 

Tối - Dự Khai mạc triển lãm KTXH và Hội chợ Thương mại lúc 18h00’ (Chủ tịch, các PCT) 

3. Thứ 4 (30/3)  

Sáng - Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h00’-07h50’(Chủ tịch, các PCT). 

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Làm việc với các DN khai thác titan đã được cấp GP khai thác (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Làm việc với Đoàn giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (đ/c Cảnh). 

- Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Biên). 

4. Thứ 5 (31/3) 

Sáng - Dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Chủ tịch). 

- Dự Lễ khai mạc và các hoạt động tại Hội chợ VITM Hà Nội 2022 (đ/c Biên). 

- Dự HN đối thoại hải quan-doanh nghiệp (đ/c Cảnh). 

- Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đ/c Huyền). 

Chiều - Họp thông qua phân khai đất đai từ 13h30’-16h00’(Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

- Thăm chúc tết Ramuwan 2022 lúc 16h10’ (Chủ tịch). 

5. Thứ 6 (01/4) 

Sáng - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Dự Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng 2021 (Chủ tịch). 

- Dự họp Ban Chỉ đạo Địa chí Ninh Thuận (đ/c Biên). 

- Họp đối thoại các hộ dân tại dự án Khu K2 (đ/c Cảnh). 

- (1) Họp giải quyết vướng mắc dự án gạch Thông Thuận từ 13h30’-15h30’; (2) Họp Ban Chỉ 

đạo Phát triển nghề cá từ 15h30’(đ/c Huyền). (đ/c Huyền). 

Tối - Dự Chương trình nghệ thuật chào mừng 30 năm tái lập tỉnh lúc 20h00’(Chủ tịch, các PCT). 
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