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Thứ 2 (27/02)  

Sáng - (1) Dự họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 lúc 08h00'; (2) Đi thăm nhân Ngày Thầy 

thuốc Việt Nam 27/2 lúc 09h30' (Chủ tịch). 

- Dự trực tuyến Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 

(1943-2023)-Khởi nguồn và động lực phát triển” lúc 08h00’ (đ/c Biên). 

- Làm việc với Bộ Giao thông vận tải tại Khánh Hòa (đ/c Cảnh). 

- (1) Nghe báo cáo dự án trang trại trồng măng tây xanh; (2) Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc về 

ký hợp đồng nước thô của công ty khai thác (đ/c Huyền). 

Chiều - Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT). 

Thứ 3 (28/02) 

Sáng - Dự HN tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Dự HNTT lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) (đ/c Huyền). 

Chiều - Họp kinh tế-xã hội tháng 02/2023 (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Huyền).  

- Làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh (đ/c Cảnh).  

Thứ 4 (01/3)  

Sáng - Đi công tác đến hết ngày 02/3 (Chủ tịch). 

- Dự HN Xúc tiến hợp tác Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ tại Khánh Hòa (đ/c Biên). 

- Họp GQKN của công dân và đối thoại công dân (đ/c Cảnh). 

- Nghe BC kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Trung tâm nghiên cứu Dê và 

Thỏ Sơn Tây (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo về (1) Cơ sở sản xuất kinh doanh café Lâm Minh Nguyên + (2) tiến độ đầu tư cụm 

công nghiệp Phước Tiến, Hiếu Thiện (đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Thứ 5 (02/3) 

Sáng - Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đ/c Biên). 

- (1) Họp dự án nhà máy xay lúa Phủ Hà từ 07h15’-08h00’;(2) Dự họp triển khai QĐ 125-

QĐ/UBKTTU lúc 08h00’ (đ/c Cảnh). 

- Họp nghe báo cáo giải quyết hoàn trả ngân sách dự án muối quán thẻ (đ/c Huyền). 

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

- Làm việc công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải (đ/c Cảnh). 

- Nghe BC KQ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (đ/c Huyền). 

Thứ 6 (03/3) 

Sáng - Dự lễ khởi công xây dựng công trình và trồng cây xanh tại dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh 

Chữ lúc 07h30' (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Nghe báo cáo KH thu tiền sử dụng đất, công tác xác định giá đất năm 2023 lúc 09h00’ (Chủ tịch, 

đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

- Dự họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (đ/c Biên). 

Chiều - Nghe BC Điều chỉnh QH chung thành phố PRTC và QH chung KDL Quốc gia Ninh chữ (Chủ 

tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Dự HN bàn giao về công tác tổ chức cán bộ KTNN khu vực VIII lúc 16h00’ (đ/c Cảnh). 

- Làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng (đ/c Huyền). 
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