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Thứ 2 (07/11)  

Sáng - Chào cờ đầu tuần. (7h00’) 

- Họp Quốc hội đến hết ngày 11/11. (Chủ tịch) 

- Họp BCĐ công tác tôn giáo. (đ/c Biên) 

- Họp nội dung cổ phần hóa Cty công trình đô thị. (đ/c Cảnh) 

- Đi kiểm tra cơ sở. (đ/c Huyền)  

Chiều - Họp Thường trực Tỉnh ủy. (đ/c Biên) 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 08/11. (đ/c Cảnh) 

- Họp nghe báo cáo QH sử dụng khoáng sản VLXDTT gđ 2021-2030 (đ/c Huyền) 

Thứ 3 (08/11) 

Sáng - Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại huyện Ninh Phước. (đ/c Biên) 

- Họp nghe BC kết quả thực hiện Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh”. (đ/c Huyền) 

Chiều - Họp (1) nghe BC NQ đặt tên đường; (2) thông qua ĐA đặt thù huyện Bác Ái. (đ/c Biên) 

- Họp (1) Dự án nuôi trồng, chế biến nấm và dược liệu; (2) Đề án phát triển sản xuất nông 

nghiệp bền vững thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. (đ/c Huyền) 

Thứ 4 (09/11)  

Sáng - Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và phát triển 

KTXH vùng DTTS&MN. (đ/c Biên) 

- Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại huyện Ninh Phước. (đ/c Cảnh) 

- Làm việc với Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Nghề nuôi biển”. (đ/c 

Huyền) 

Chiều - Tiếp xúc cử tri. (đ/c Biên) 

- Họp nghe phương án đầu tư và quản lý cảng biển tổng hợp Cà Ná. (đ/c Cảnh) 

- Họp (1) nghe BC tiến độ lập QH phân khu SX tôm giống An Hải, Sơn Hải; (2) nghe báo cáo 

vướng mắc về phê duyệt dự toán các công trình chăm sóc rừng; (3) Dự Ngày hội Đại đoàn kết 

toàn dân tộc năm 2022 ở Bác Ái. (đ/c Huyền) 

Thứ 5 (10/11) 

Sáng - Tiếp xúc cử tri. (cả ngày) (đ/c Biên) 

- Dự Hội thảo về chế biến và sử dụng cát nghiền nhân tạo. (đ/c Cảnh) 

- Họp nghe báo cáo xử lý các dự án nông nghiệp. (đ/c Huyền) 

Chiều - Họp (1) DM phát triển cửa hàng xăng dầu; (2) Nghe BC cơ sở may An Khánh. (đ/c Cảnh) 

- Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 11/11. (đ/c Huyền) 

Thứ 6 (11/11) 

Sáng - Dự khai giảng năm học 2022-2023 ĐH Nông lâm phân hiệu NT. (đ/c Biên) 

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (đ/c Biên, đ/c Cảnh) 

Chiều - Đối thoại ông Nguyễn Hồng Thắng. (đ/c Biên) 

- Họp (1) sửa đổi Quyết định số 97/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh; (2) Quy định thu gom, 

vận chuyển, chất thải rắn XD. (đ/c Cảnh) 

Thứ 7 (12/11) 

Chiều - Dự Lễ khởi động Chương trình chung sức hưởng ứng “Trồng 1 tỷ cây xanh”. (đ/c Huyền) 
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