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(Từ ngày 26/9 đến ngày 01/10/2022) 
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1. Thứ 2 (26/9)  

Sáng - Họp Chủ tịch, các PCT từ 07h15’-07h50’ (Chủ tịch, các PCT). 

- Dự HNTT toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 CTMTQG (Chủ 

tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

- Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến du lịch và Ngày hội văn hóa du lịch tại Hà 

Nội (đ/c Biên). 

Chiều - (1) Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; (2) Thông qua các Tờ trình trước khi trình HĐND 

tỉnh (Chủ tịch, các PCT).  

2. Thứ 3 (27/9) 

Sáng - (1) Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV; (2) Tiếp công dân lúc 10h30’  (Chủ 

tịch). 

- Dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh (đ/c Biên). 

- Làm việc với Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) (đ/c Cảnh). 

- Dự HN triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 (đ/c Huyền). 

Chiều - Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV (Chủ tịch). 

- Nghe báo cáo ý tưởng QH của Tập đoàn NOVA (đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo: (1) Dự án Khu phụ trợ, thu mua, chế biến nước mắm xuất khẩu Ca Na lúc 

14h00’; (2) Dự thảo quy định về điều kiện, tiêu chí quy mô, tỷ lệ diện tích để tách dự án độc 

lập lúc 15h00’ (đ/c Huyền). 

3. Thứ 4 (28/9)  

Sáng - Họp KT-XH 9 tháng đầu năm (Chủ tịch, các PCT). 

Chiều - Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Đi kiểm tra công tác chuẩn bị và tham dự Hội nghị xúc tiến du lịch và Ngày hội văn hóa du 

lịch tại Hà Nội đến hết ngày 01/10 (đ/c Biên). 

- Kiểm tra công tác triển khai chống khai thác IUU tại các địa phương (đ/c Huyền). 

4. Thứ 5 (29/9) 

Sáng - Làm việc với Thường trực HĐND tỉnh (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

Chiều - Tiếp công dân (Chủ tịch). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh). 

- Họp giải quyết khiếu nại (đ/c Huyền). 

5. Thứ 6 (30/9) 

Sáng - Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 01/10 (Chủ tịch). 

- Họp đối thoại công dân (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo tình hình nạo vét các hồ chứa theo hình thức xã hội hóa (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (đ/c Cảnh). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 02/10 (đ/c Huyền). 

6. Thứ 7 (01/10) 

Sáng - Dự Khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2022 lúc 07h30’ (đ/c Cảnh). 

- Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương lúc 08h00’ (đ/c Cảnh). 

Chiều - Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (đ/c Cảnh). 
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