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LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 12 

(Từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022) 

 

 

    THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG 

Thứ hai 

21/3/2022 

Sáng  +Họp giải quyết vướng mắc liên quan bồi thường dự án đường dây 500kv (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Chiều +Họp kiểm điểm việc giải ngân vốn đầu tư công 2021 (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT).   

Thứ ba 

22/3/2022 

Sáng +Làm việc tại cơ quan (CT, các PCT). 

Chiều +Làm việc tại cơ quan (CT, Đ/c Lâm); 

+Làm việc với một số đơn vị khối ngành Văn hóa - Xã hội (Đ/c Hà). 

Thứ tư 

23/3/2022 

Sáng +Dự Hội thảo “Ninh Thuận 30 năm đổi mới và Phát triển” (CT); 

+Làm việc tại cơ quan (Các PCT). 

Chiều +Họp UB tỉnh về thống nhất nội dung cơ chế đặc thù huyện Bác Ái (CT); 

+Dự Lễ ký kết thỏa thuận chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận lúc 16 giờ (Đ/c Hà); 

+Họp Đoàn giám sát chuyên đề của TT HĐND tỉnh về thống nhất nội 

dung kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, 

bảo vệ, phát triển rừng” (Đ/c Lâm). 

Thứ năm 

24/3/2022 

Sáng  +Làm việc với Phòng Nông nghiêp (CT, Đ/c Lâm); 

+Làm việc tại cơ quan (Đ/c Hà). 

Chiều +Họp KTXH quý I tỉnh (CT, các PCT). 

Thứ sáu 

25/3/2022 

 Sáng +Họp Tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc doanh nghiệp (CT, Đ/c Lâm); 

+Dự khai mạc chạy Olympic (Đ/c Hà). 

Chiều +Làm việc tại cơ quan (CT, các PCT). 
 

Nơi nhận: 

- TT. HU, HĐND, UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND 09 xã; 

- Đăng tải Trang Web huyện; 

- Lưu: VPUB (LĐ, VT). 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

 

Nguyễn Tiến Nghiệp 
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