UBND TỈNH NINH THUẬN
VĂN PHÒNG
–––––––

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

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 3 năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09/2021 (điều chỉnh lần 2)
(Từ ngày 01/3 đến ngày 05/3/2021)
---------------------------------------------

1. Thứ 2 (01/3/2021)
- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT).
Sáng
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên);
Chiều
- Họp nghe BC: (1) GQ kiến nghị của Công ty TNHH Thông Thuận từ 14h00’15h30’; (2) giải quyết DA tòa nhà hỗn hợp Hacom Mall từ 15h30’ (đ/c Cảnh)
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).
2. Thứ 3 (02/3/2021)
- Làm việc với Ban Nội chính (Chủ tịch);
Sáng
- Họp nghe báo cáo dự án Khách sạn cao cấp Thông Thuận (đ/c Biên);
- Dự Tổng kết Ban chỉ đạo 389 (đ/c Cảnh);
- Họp nghe BC công tác chuẩn bị nút cống dẫn dòng hồ sông Cái (đ/c Huyền).
Chiều

- Họp: (1) Ủy ban bầu cử từ 14h00-15h30’; (2) Tiểu ban An ninh bầu cử từ
15h30’ (Chủ tịch);
- Dự HN tổng kết hoạt động của BCĐ công tác tôn giáo tỉnh (đ/c Biên);
- Họp BCĐ thực hiện CTr HĐ thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh (đ/c Cảnh);
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

3. Thứ 4 (03/3/2021)
- Làm việc với Tập thể BTV Thành ủy PR-TC (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh)
Sáng
- Họp BCĐ thực hiện CTr HĐ thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh (đ/c Huyền).
Chiều

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 04/3 (Chủ tịch);
- Dự Hội nghị sơ kết 05 năm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân
cận huyết thống trong vùng DTTS” (đ/c Biên)
- Dự họp BCĐ ”xây dựng tổ chức Đoàn thể trong DN tư nhân” (đ/c Cảnh);
- Đi thăm mô hình sản xuất cát nghiền nhân tạo và dự lễ trao QĐ bổ nhiệm Phó
Chánh án tỉnh (16h00) (đ/c Huyền).

4. Thứ 5 (04/3/2021)
- Họp BCĐ thực hiện CTr HĐ thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh (đ/c Biên);
Sáng

- Họp: (1) Tổ công tác triển khai đấu giá các cơ sở nhà, đất sau khi sắp
xếp, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ 08h00’-09h30’; (2) Hội
đồng quỹ bảo lãnh tín dụng từ 09h30’(đ/c Cảnh);
- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

Chiều

- Đi ktra DA trường Lê Quý Đôn và Công viên biển Bình Sơn (đ/c Biên);
- Đi kiểm tra KDC Tháp Chàm và Chí lành (đ/c Cảnh);
- Dự Lễ phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (đ/c Huyền).

5. Thứ 6 (05/3/2021)
- Dự Lễ khai mạc kỳ thi CVC từ 07h00-07h30’ (Chủ tịch);
Sáng
- Làm việc với Tập thể BTV huyện ủy Ninh Sơn (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh);
- Họp xử lý tình hình xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản (đ/c Huyền).
- Họp KT-XH tháng 02/2021 (Chủ tịch, các PCT).
Chiều
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