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LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH 

TUẦN THỨ 08/2023(Điều chỉnh) 

(Từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2023) 

–––––––– 

Thứ 2 (20/02)  

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

- Họp Ban Điều hành Chuyển đổi số tỉnh lúc 08h00’ (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Họp Ban bảo đảm diễn tập KVPT tỉnh 2023 (đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Chiều - Nghe báo cáo phương án quản lý, phân kỳ đầu tư cảng tổng hợp Cà Ná (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Làm việc với Sở LĐTBXH triển khai nhiệm vụ 2023 (đ/c Biên). 

- Họp giải quyết khiếu nại và đối thoại với công dân (đ/c Huyền). 

Thứ 3 (21/02) 

Sáng - Dự HNTT toàn quốc về công tác giải ngân và CT phục hồi và phát triển KT-XH (Chủ tịch). 

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

- Dự Hội nghị tổng kết năm 2022 của Hội Luật gia tỉnh (đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo xác định khu vực nuôi biển của Cty Trường Phát (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch). 

- Làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về các hoạt động đến năm du lịch quốc gia (đ/c Biên). 

- Dự HNTT BCĐ Nhà nước các công trình, DA quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao 

thông vận tải (đ/c Cảnh). 

- Họp: (1) Thông qua KH thu tiền sd đất, tiền thuê đất năm 2023; (2) Tình hình xác định giá đất 

cụ thể trên địa bàn tỉnh (đ/c Huyền). 

Thứ 4 (22/02) 

Sáng - Dự HNTT tổng kết thi đua khen thưởng của tỉnh (Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Dự HN tổng kết ATGT tỉnh (đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 24/02 (đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

Thứ 5 (23/02) 

Sáng - Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện NQTW 8 khóa XI (đ/c Biên). 

- Làm việc với Bộ Công Thương (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

Chiều - Nghe báo cáo kế hoạch lễ hội Nho Vang (đ/c Biên). 

Thứ 6 (24/02) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự HN trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch 2023 của ngành Y tế (đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Cảnh). 

- Dự HN trực tuyến toàn quốc chương trình mục tiêu quốc gia (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Đi thăm, tặng quà nhân ngày Thấy thuốc 27/02 (đ/c Biên). 

Thứ 7 (25/02) 

Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số (đ/c Biên). 
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