UBND TỈNH NINH THUẬN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 3

năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2022 (điều chỉnh)
(Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)
--------------------------------------------1. Thứ 2 (14/3)
- (1) Nghe báo cáo rà soát tiến độ công tác tổ chức 30 năm tái lập tỉnh từ 07h15’-07h50’;
Sáng
(2) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lúc 08h00’(Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Huyền).
- Đi khảo sát cùng với Đoàn công tác của UBKT Quốc hội (đ/c Cảnh)
- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Biên).
Chiều
- Đi khảo sát cùng với Đoàn công tác của UBKT Quốc hội (đ/c Cảnh).
- Làm việc với BQLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT (đ/c Huyền).
2. Thứ 3 (15/3)
- Làm việc với Đoàn công tác của UBKT Quốc hội (Chủ tịch, đ/c Cảnh).
Sáng
- Họp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn (đ/c Biên).
- Dự Lễ khánh thành mô hình thử nghiệm nước từ gió (đ/c Huyền).
- Lịch tiếp dân tháng 3 (Chủ tịch).
Chiều
- Dự họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo (đ/c Biên).
- Họp GQKN và xử lý vướng mắc GPMB các dự án (đ/c Cảnh).
- Họp giải quyết kiến nghị liên quan đến dự án gạch Thông Thuận (đ/c Huyền).
3. Thứ 4 (16/3)
- Họp dự án LNG từ 07h00’-07h50’ (Chủ tịch, đ/c Cảnh).
Sáng
- Dự trực tuyến hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của UBTVQuốc hội(Chủ tịch).
- Dự Hội nghị Tổng kết ngành VHTTDL năm 2021 (đ/c Biên).
- Dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh (đ/c Cảnh).
- Họp nghe báo cáo phương án Kế hoạch sử dụng đất 2022 cấp huyện (đ/c Huyền).
- Dự trực tuyến hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của UBTVQuốc hội(Chủ tịch).
Chiều
- Họp Nghe báo cáo các dự án phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Núi Chúa (đ/c Biên).
- (1) Họp về khắc phục sửa chữa đường giao thông huyện Ninh Phước từ 13h30’-15h00’;
(2) Làm việc với Cty CP Thành Đông Ninh Thuận và nghe báo cáo công tác GPMB Dự
án Khu K2 từ 15h00’ (đ/c Cảnh).
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).
4. Thứ 5 (17/3)
- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch).
Sáng
- Nghe BC nội dung Đồ án QH KDL Top Resort và Đồ án QH KDL Bãi cóc (đ/c Biên).
- Dự họp trực tuyến với Ủy ban KH&CN (đ/c Cảnh).
- Dự trực tuyến Hội nghị Thống kê toàn quốc (đ/c Huyền).
- Thông qua dự thảo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu
Chiều
hồi đất trên địa bàn tỉnh (Chủ tịch, các PCT).
5. Thứ 6 (18/3)
- Làm việc với Tập đoàn Tuần Châu (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh).
Sáng
- Nghe báo cáo đơn giá thuê đất (đ/c Huyền).
- Họp nghe cơ chế đặc thù Bác Ái (Chủ tịch, các PCT).
Chiều
- Họp xử lý hướng tuyến đường dây 500kV thủy điện tích năng và địa điểm xây dựng
TBA 500kV Ninh Sơn lúc 15h30’(đ/c Cảnh).
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