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LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH 

TUẦN THỨ 07/2023 (điều chỉnh) 

(Từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2023) 

–––––––– 
Thứ 2 (13/02)  

Sáng - Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h15’-08h00’ (Chủ tịch, các PCT). 

- Đi kiểm tra công trình trọng điểm (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

- Họp tổng kết quý IV/ 2022 Ban đại diện Ngân hàng CSXH (đ/c Biên). 

Chiều - Tiếp công dân (Chủ tịch). 

- Họp giải quyết kiến nghị của Công ty CP Đầu tư du lịch quốc tế (đ/c Biên). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền).  

Thứ 3 (14/02) 

Sáng - Dự kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

- Dự HNTT Tổng kết công tác quốc phòng ở Bộ, ngành TW, địa phương (đ/c Biên). 

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

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên). 

- Làm việc với STNMT thống nhất hoàn thiện quy định về bồi thường GPMB (đ/c Huyền). 

Thứ 4 (15/02)  

Sáng - Nghe BC: (1) Phương án QHPK Khu số 3; (2) ý tưởng QH Khu đô thị sinh thái Núi Chúa 

(Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Dự HN triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 (đ/c Biên). 

- Họp Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể (đ/c Huyền). 

Chiều - Tiếp công dân (Chủ tịch). 

- Dự HNTT triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện NQ số 11/NQ-CP (đ/c Biên). 

- Nghe BC Ý tưởng QH Khu đô thị du lịch Hồ Sông Sắt (đ/c Cảnh). 

- Dự HN TK thực hiện QCPH 4 ngành Nội chính, Công an, VKSNN, TAND (đ/c Huyền). 

Thứ 5 (16/02) 

Sáng - Dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Nghe BC tiến độ, vướng mắc GPMB các dự án đô thị, bố trí quỹ đất tại TP. PRTC (đ/c Cảnh). 

- Họp GPMB: (1) dự án ADB8 + (1) dự án thu trữ nước dưới đất (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự TK đánh giá KQ công tác vận động và sử dụng Quỹ ‘Vì người nghèo” (đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 17/02 (đ/c Cảnh). 

- Dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam (đ/c Huyền). 

Thứ 6 (17/02) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh (đ/c Biên). 

- Dự HNTT toàn quốc thúc đẩy thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên). 
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