
 

ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND  

TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /LCT-VP 

 

Ninh Thuận, ngày    tháng 9 năm 2022 

LỊCH CÔNG TÁC 

 Thường trực, Lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh  
(Từ ngày 19-23/9/2022) 

 

Thứ hai, ngày 19/9: 
- Sáng: Họp giao ban đầu tuần. 

- Chiều: + Phó Chủ tịch, lãnh đạo các Ban và Văn 

phòng làm việc tại cơ quan. 

+ Ban KT-NS làm việc với Sở Xây dựng. 

Thứ ba,  ngày 20/9: 
 

- Sáng: + Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan. 

+ Lãnh đạo các Ban và lãnh đạo Văn phòng tham gia 

lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ 

lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản 

lý năm 2022 (Lớp 1). 

+ Ban VH-XH và lãnh đạo các Ban, Văn phòng làm 

việc với UBND huyện Bác Ái. 

+ Lãnh đạo Ban Dân tộc tiếp công dân. 

- Chiều: Ban VH-XH và lãnh đạo các Ban, Văn 

phòng làm việc với UBND xã Phước Tiến, huyện 

Bác Ái. 

 Thứ  tư, ngày 21/9: 
-  Phó Chủ tịch, Phó Trưởng Ban Pháp chế, KT-NS 

và Văn phòng dự hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng về 

ngân sách Nhà nước dành cho đại biểu dân cử” (21-

23/9). 

- Sáng:  Ban VH-XH và lãnh đạo các Ban, Văn 

phòng làm việc với UBND huyện Ninh Phước. 

- Chiều: Ban VH-XH và lãnh đạo các Ban, Văn 

phòng làm việc với UBND thị trấn Phước Dân, huyện 

Ninh Phước. 

Thứ  năm,  ngày 22/9: 
- Sáng: Ban Pháp chế và lãnh đạo các Ban, Văn 

phòng làm việc với Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai và UBND huyện Bác Ái. 

- Chiều: Ban Pháp chế và lãnh đạo các Ban, Văn 



phòng làm việc với Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai và UBND huyện Ninh Sơn. 

Thứ sáu, ngày 23/9: 
- Sáng: + Phó Chủ tịch, lãnh đạo các Ban và Văn 

phòng làm việc tại cơ quan. 

+ Lãnh đạo Ban KT-NS tiếp công dân. 

- Chiều: Phó Chủ tịch, lãnh đạo các Ban và Văn 

phòng làm việc tại cơ quan. 

Nơi nhận:                                                                            

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 
-  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Chủ tịch, PCT HĐND tỉnh (báo cáo); 
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 
- Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh;  
- VP: Tỉnh ủy; ĐĐBQH &HĐND tỉnh; UBND tỉnh. 
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố; 
- Các phòng trực thuộc Văn phòng; 
- Lưu: VT.  

  CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Thành 
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