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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2022 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022) 
--------------------------------------------- 

1. Thứ 2 (11/7)  

Sáng - Hội ý Chủ tịch, các PCT từ 07h15’- 08h20’ (Chủ tịch, các PCT). 

- Họp công tác giải ngân lúc 08h30’ (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

- Dự Đại hội Hội chữ thập đỏ lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 - 2027 lúc 07h30’(đ/c Biên). 

Chiều - Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Khảo sát thực tế NQ 09-NQ/TU  (đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

2. Thứ 3 (12/7) 

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

Chiều - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Làm việc với Đoàn khảo sát của UBQPAN của QH (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (13/7)  

Sáng - Làm việc với BGTVT về đề xuất dự án khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt 

lúc 10h00’ (Chủ tịch) 

- Dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh (đ/c Biên) 

- Khảo sát thực tế NQ 09-NQ/TU (đ/c Cảnh). 

- Khảo sát thực tế với Đoàn khảo sát của UBQPAN của QH (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế - Tổng hợp (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên). 

- Dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (14/7) 

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

Chiều - Họp báo tình hình KTXH quý II/2022 (Chủ tịch). 

- Họp Ban đại diện NHCSXH quý II/2022 (đ/c Biên). 

- Dự họp giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo công tác thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm cấp tỉnh, cấp huyện và 

công tác xác định giá đất (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (15/7) 

Sáng - Dự Hội nghị quán triệt Đề án bảo đảm ANKT trong tình hình mới (Chủ tịch). 

- Dự HN trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm (đ/c Biên). 

- Họp: (1) xử lý vướng mắc căn nhà số 505 Thống nhất; (2) GQKN công dân (đ/c Cảnh). 

- Dự HN Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam 

Bộ lúc 08h30’ (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Biên) 

- Họp nghe báo cáo về hồ sơ đề xuất trung tâm logistics (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo việc sắp xếp kiện toàn 2 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng (đ/c Huyền). 
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