
AN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI'JP  ' BINH Dôc lap - Tu do - Hanh phuc 

   

TP. Ninh BInh, ngày 2] tháng 3 nám 2022 

D KIEN L!CH  CONG TAC TUAN T  21/3 DEN 27/3/2022 

Thir hai 

21/3 

S: 

- Giao ban Lânh dto UBND thành ph 
- 8h: L ct bang khãnh thành vá gn bin cong trInh xay dirng tni s Cong an xä 
Ninh PhiLie (trii s Cong an xa Ninh Phüc) 

- 8h30: Cong ty CP HUu co Ninh BInh t chirc L kh&i cOng XD nhà may san xut 
phân bón Hu'u co' Ninh BInh (Lô C 10, KCN Khánh Phü) 

C• • 

- 14h: Länh dao  tinh di thäm, tang qua ngir?Yi cO cOng vâi each mng nhân dip  30 
näm tái lap tinh (Die Thiir) 

- 14h: I-IN thng nht vj trI, phrnmg an 1p dat  man hInh Led cUa chi nhánh NH 
Cong thuong Ninh BInh (G2UB, Dic Chung) 

- 15h30: BTC giãi chay b du .n di san Marathon 2022 trin khai k hoach (S 
Van hóa và The thao, Die Chung) 

- 14h: HN TOa an nhân tinh v kim tra vic giao np, tip c.n cOng khai chirng ci'r 
và dôi thoai (Tôa an nhân dan tinh, Die Chuong) 

• 
- 20h: Cong din, tang kt va trao giài Lien hoan Ngh thut qun ehing tinh 
Ninh Blnh nàm 2022 (Cong Tràng An) 

Thir ba 

22/3 

S: 
- 8h: L gn bin cong trInh cãi tao,  m rng diing Nguyn Hu doan tir dirO'ng 
Hai Ba Tnmg den dir6'ng Ngo Gia T, phumg Ninh Phong (ththng Nguyn Hue,  P. 
Ninh Phong) 

C. • 
- 15h: Cong ty CP Co khí Moon Group t ehirc L Khánh thành nhà may düc thép 
cong ngh cao Ninh BInh (KCN Khánh Phi, Die Chro'ng) 

Thu tu 

23/3 

• 

- 8h: Hi thão khoa h9c "Ninh BInh trong tin trInh ljch sr và si.r nghip di 
mài" (Khãch san  Hoàng Son, Die Chung) 

- 8h: L khâi cOng D? an du tu xây dirng tuyn duO'ng DT.482 k& ni quc 1 
1A vâi quOc l 10 và kêt ni quOc 1 10 vi quôc 1 12B (cong trInh chào mrng 
200 näm danh xi.rng Ninh BInh và 30 näm tái 1p tinh) (Die Chuung) 

- l0h: L khO'i cOng xay dmg tuyn dixO'ng T21 (dithng Lê Dun), giai doan I 
(Cong trInh chào müng 200 näm danh xu'ng Ninh BInh và 30 näm tãi 1p tinh) 
(phrmg Ninh Phong, D/c Chixong) 

C. 

- Giao ban ThuO'ng trirc Thành Uy 

- 14h: HN UBNID tinh giao ban trirc tuyn cong tác phi ChInh phü nuic ngoài näm 
2021 (UBND tinh, Die Chuong) 

- 14h: FIN S Thông tin và Truyên thông trin khai s hOa bàn kt qua giãi quy& 
TTHC cOn hiêu 1uc dang dixçie luu trt tai  the co quan nhà nuâc (S Thông tin & 
'IT, Die Thãng) 



Thur nàm 

24/3 

S: 

- Lãnh dao  UBND thành ph tip cong dan (Die Dinh Van Thü, Chü tjch UBND 
thãnh pho); Lãnh dao Thanh tra, TNMT, QLDT, Ban Tiêp cong dan, Ban GPMB và 
TDC tnic tiêp dan 

- 8h: L vinh danh các eá nhân, tp th tiêu biu, tti hi tru'?mg Ian tri1 sa Tinh Uy 
(Lich dix kien) 

- Lanh dao thành ph di thäm tang qua gia dInh có cong vâi each mang nhân djp k' 
nim 200 näm danh xixng Ninh BInh, 30 nãm tái 1ptinh 
- 14h: RN di thoai vai ông Chu Linh Quan, Ong Cao Minh Qüy phuO'ng Ninh 
Khánh, TPNB (G2UB, Die Thir) 

Thw 

25/3 

S: 

- 7h30: Lanh dao  Thành phô dâng hrnmg tai  Dài tuang nim anh hung, 1it s 7  thành 
phô nhân dip  k' nim 200 nãm danh xu'ng Ninh BInh, 30 nãm tái 1.ptinh 

- 8h: RN Hi dong giáo diic quc phOng an ninh tng k& cong tác quc phông an 
ninh nãm 2021 (Ban Chi huy Quan sir, Die Chung) 

- 8h: HN Cong an tinh trin khai các phuung an bão dam ANTI, 'TIATGT; phOng, 
chông chãy no và thông tin lien lac  phiic vi L k' nim 200 danh xung Ninh BInh, 
30 näm tái 1p tinh (COng an tinh) 

C: 

- 14h: BTC Cuc thi sang tao  thanh thiu niên nhi dong tinh kim tra cong tác 
trin khai cuc thi lan thi'r XIII (202 1-2022) tai  thành phO (G2UB, Die Chung) 

- 14h: RN Ban Thixng vii Thành üy (G2 Thành üy) 

- 20h: Tng duyt ehuang trInh ngh thut L k nim 200 näm danh xung, 30 
nãrn tái 1p tinh (San Quáng tri.thng Dinh Tiên Hoàng Dê) 

Thur bay 

26/3 

- 8h: Lãnh dao  tinh dang hinng nhân djp ki nim 200 näm Danh xung Ninh 
Binh, 30 näm tái 1p tinh 
- 8h: Ngân hang NOng nghip và PTNT chi nhánh tinh NB k' nim 30 nãm ngày 
thành l.p  chi nhánh và tn an khách hang (KS Legend, Die Thäng) 
- 19h30: Khai mae  trin lam thành tu'u KTXH, Hôi Chi Thuung mai  cUa tinh 
(Die Thang) 
* Trirc Van phOng: Die Nhân — Chánh Van phOng; Die Mai 
* True Lái Xe: Die Tü, Die Hu 

Chü nht 

27/3 

- 20h: L K5 nim 200 nàm Danh xung Ninh BInh, 30 Ham tái 1p tinh 
(Quáng tru'ô'ng Dinh Tiên Hoàng Be) 
* Trire Van phông: Die Khuyn — Phó Chánh Van phOng; Die Thu 
* Trrc Lái Xe: Die Minh, Die Die Hu 

No'i n/,mn: - Thix6ng trrc Thành üy, Thu?mg true HDND, Lanh dao  UBND; 
- Các phOng, ban, dan vj thuc Thanh ph; UBND cáe xa, phung. 
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