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                     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2021 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46/2021  

(Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11/2021) 
--------------------------------------------- 

1. Thứ 2 (15/11/2021)  

Sáng - Họp thông qua các tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh từ 07h00’ (Chủ tịch, các PCT).  

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT) 

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

2. Thứ 3 (16/11/2021) 

Sáng - Tiếp xúc cử tri (Chủ tịch); 

- Họp: (1) Xét cử tuyển đại học năm học 2022-2023 từ 07h00’-08h00’; (2) nghe báo cáo 

rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới, giai đoạn 2021-2025 lúc 08h00’(đ/c Biên); 

- Họp: (1) nghe báo cáo hoàn trả chi phí đầu tư các lô đất tại dự án KDC đường Minh 

Mạng; (2) xử lý vướng mắc tại dự án KDC phía bắc đường Nguyễn Văn Cừ (đ/c Cảnh); 

- Làm việc với Đoàn công tác Quân khu 5 cả ngày (đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch); 

- Tiếp xúc cử tri (đ/c Biên); 

- Họp GPMB dự án cao tốc Bắc Nam và dự án đường đôi phía Nam (đ/c Cảnh). 

3. Thứ 4 (17/11/2021)  

Sáng - Nghe báo cáo kết quả sơ bộ chỉ số DDCI 2020 (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT). 

4. Thứ 5 (18/11/2021) 

Sáng - Dự HN tổng kết công tác bảo vệ an toàn sân bay Phan Rang năm 2021 (Chủ tịch); 

- Tiếp xúc cử tri (đ/c Biên); 

- Làm việc với Công ty Lân Hà về chợ Nông sản PR (đ/c Cảnh); 

- Họp nghe báo cáo giải quyết mỏ vật liệu cho dự án cao tốc Bắc Nam (đ/c Huyền). 

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

- Kiểm tra tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Núi Chúa (đ/c Biên); 

- Họp Tổ LNG (đ/c Cảnh); 

- Đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (đ/c Huyền).  

5. Thứ 6 (19/11/2021) 

Sáng - Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch); 

- Dự Đại hội Hội Phụ nữ tỉnh (đ/c Biên); 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh); 

- Họp thẩm định QH SDĐ 2021-2030 huyện Thuận Bắc (đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch); 

- (1) Làm việc với Công ty CP Kiến Trẻ Ninh Thuận về XHH quảng cáo; (2) Thăm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11 (đ/c Biên); 

- Họp GQKN và đối thoại với công dân (đ/c Cảnh); 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

         CHÁNH VĂN PHÒNG 
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