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Ninh Thuận, ngày 10 tháng5

năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2022 (điều chỉnh lần 2)
(Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)
--------------------------------------------1. Thứ 2 (09/5)
- Họp Chủ tịch, các PCT lúc 07h15’(Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền).
Sáng
- Đi công tác đến hết ngày 10/5 (đ/c Biên).
Chiều - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch).
- (1) Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ Phần Lan lúc 13h30’; (2) nghe
BC công tác qlý, khai thác, vận hành cảng biển tổng hợp Cà Ná lúc 14h30’(đ/c Cảnh).
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).
2. Thứ 3 (10/5)
- Làm việc với lãnh đạo các Sở, ngành trước khi dự kỳ họp thứ 3, QH khóa XV (CT).
Sáng
- Tham dự Hội nghị công bố chỉ số PAPI năm 2021 tại Hà Nội (đ/c Biên).
- (1) Họp Tổ công tác đô thị lúc 08h00’; (2) Giải quyết kiến nghị HỦY 11 quyết định
bán nhà tại Khu tập thể Đường sắt Cà Ná lúc 09h30’ (đ/c Cảnh).
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).
Chiều - Nghe BC ĐA xây dựng và phát triển TP.PRTC trở thành đô thị thông minh (Chủ
tịch, đ/c Cảnh).
- Đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước kiền kiền (đ/c Huyền).
3. Thứ 4 (11/5)
- Đi thăm nhân dịp Lễ phật đản 2022 (Chủ tịch).
Sáng
- (1) Nghe báo cáo Tờ trình HĐND tỉnh của SGD&ĐT lúc 08h00’; (2) Họp đối thoại
với công dân lúc 08h30’(đ/c Biên).
- Họp GQ các vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư hạ tầng các KCN Phước Nam,
Du Long, Thành Hải (đ/c Cảnh).
- Dự Hội nghị “Bàn giải pháp phát triển nuôi biển bền vững năm 2022” (đ/c Huyền).
Chiều - Họp BCĐ các chương trình MTQG gđoạn 2021-2025 (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c
Huyền).
- Đối thoại các hộ dân K2 (đ/c Cảnh).
4. Thứ 5 (12/5)
- Nghe báo cáo việc "lập quy hoạch phân khu vùng sản xuất tôm giống công nghệ cao
Sáng
tại khu vực xã An Hải" (Chủ tịch, đ/c Huyền).
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (đ/c Biên).
- (1) Nghe báo cáo về dự án Khu dân cư Chí Lành; (2) Họp xử lý GQKN (đ/c Cảnh).
Chiều - Làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ (Chủ tịch, đ/c Cảnh).
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án du lịch (đ/c Biên).
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).
5. Thứ 6 (13/5)
- Họp thông qua KLTT việc chấp hành các quy định tại TTNSVSMT (Chủ tịch, đ/c
Sáng
Huyền).
- Đi thăm nhân dịp Lễ phật đản 2022 (đ/c Biên).
- Dự Tổng kết TĐT kinh tế và HCSN năm 2021 (đ/c Cảnh).
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- Dự Hội nghị gặp mặt DN quý I (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh).
- Dự Thông báo kết quả kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng
sản lúc 15h30’(đ/c Huyền).
6. Chủ nhật (15/5)
Chiều

- Dự HN xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Ninh Thuận tại TP.HCM (Chủ tịch, đ/c
Biên).
CHÁNH VĂN PHÒNG
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