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Ninh Thuận, ngày 25 tháng 9 năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39/2021
(Từ ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021)
--------------------------------------------1. Thứ 2 (27/9/2021)
Sáng - Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT).
- Làm việc với Tập đoàn EVN lúc 08h00’(Chủ tịch, đ/c Cảnh).
- Họp BCS Đảng cho ý kiến BC KTXH 9 tháng đầu năm lúc 10h00’ (CT, các PCT);
Chiều - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT).
2. Thứ 3 (28/9/2021)
Sáng - Đi kiểm tra công tác PCD (Chủ tịch);
- Họp nghe báo cáo dự án Bình Tiên (đ/c Biên);
- Dự họp ngành nội chính về công tác phòng chống tham nhũng (đ/c Cảnh);
- Dự HNTT tổng kết CTQG khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại (đ/c Huyền).
Chiều - Họp KT-XH 9 tháng đầu năm (Chủ tịch, các PCT).
3. Thứ 4 (29/9/2021)
Sáng - Dự HN Đảng ủy Quân sự tỉnh (Chủ tịch);
- Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 (đ/c Biên);
- Khảo sát về tình hình thực hiện phát triển kinh tế biển cả ngày (đ/c Cảnh);
- Khảo sát theo KH số 74-KH/TU ngày 14/9/2021 của Tỉnh ủy cả ngày (đ/c Huyền).
Chiều - Làm việc với Sở Tư pháp (Chủ tịch);
- Kiểm tra công tác PCD (đ/c Biên).
4. Thứ 5 (30/9/2021)
Sáng - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT).
Chiều - Làm việc với Sở Nội vụ (Chủ tịch);
- Kiểm tra công tác PCD (đ/c Biên);
- Dự họp trực tuyến về điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố (đ/c Cảnh);
- Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (đ/c Huyền).
5. Thứ 6 (01/10/2021)
Sáng - Tiếp xúc cử tri (Chủ tịch);
- Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (đ/c Biên);
- Dự họp giao ban công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp (đ/c Cảnh);
- Họp nghe báo cáo đơn giá thuê đất (đ/c Huyền).
Chiều - Kiểm tra công tác PCD (Chủ tịch, đ/c Cảnh);
- Làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (đ/c Biên);
- Họp nghe BC thực hiện nạo vét các cảng cá theo hình thức XHH (đ/c Huyền).
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