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–––––––– 
Thứ 2 (20/3)  

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

- Dự HN trực tuyến của Đảng ủy Công an Trung ương (Chủ tịch). 

- (1) Làm việc với Cty TNHH TM&XD Sơn Long Thuận; (2) Nghe BC, chỉ đạo xử lý nội dung có liên 
quan đến phóng sự, tác phẩm dự thi giải Búa liềm vàng năm 2022 (đ/c Biên). 

- (1) Họp Hội đồng quản lý QĐTPT từ 08h00’-09h30’; (2) Nghe báo cáo tiến độ sử dụng đất dự án Nhà 

kho và văn phòng làm việc của Công ty CPTM Bia Sài gòn Nam Trung Bộ lúc 09h30’(đ/c Cảnh). 
- Dự trực tuyến hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 của UBTVQH (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự trực tuyến hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 của UBTVQH (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Họp hội đồng xét tặng NGƯT năm 2023 (đ/c Biên). 

- (1) Chủ trương tạm dừng thành lập Quỹ phát triển nhà ở; (2) BC giải quyết tuyến kênh cấp nước cho 
đồng muối tại Dự án KDT Đầm Cà Ná (đ/c Cảnh). 

Thứ 3 (21/3) 

Sáng - Tiếp công dân (Chủ tịch). 

- Dự Hội thảo mô hình Hội đồng GDNN tỉnh (đ/c Biên). 
- Nghe báo cáo về quy định tham mưu cấp QĐCTĐT trong cụm công nghiệp (đ/c Cảnh). 

- Họp xử lý nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự Hội nghị ký kết thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 2023 (Chủ tịch, đ/c Biên). 
- Họp xử lý vướng mắc các dự án (đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền). 

Thứ 4 (22/3)  

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 
- Dự trực tuyến Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023” (đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo kết quả rà soát các dự án liên doanh, liên kết trồng rừng (đ/c Huyền). 

Chiều - Làm việc với công ty Điện gió Đầm Nại  vào lúc 13h30’-13h50’ (Chủ tịch). 

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 
- Đối thoại 03 hộ tại Dự án Hồ chứa nước Sông Than + họp GQKN (đ/c Huyền).  

Thứ 5 (23/3) 

Sáng - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch). 

- Dự khai giảng lớp tập huấn Ban Chỉ đạo 35 (đ/c Biên). 
- Làm việc với Bộ Giao thông vận tải tại Hà Nội (đ/c Cảnh). 

- Họp GPMB dự án ADB8 (đ/c Huyền). 

Chiều - Họp Tổ Đề án 06 (Chủ tịch). 
- Làm việc với Sở VHTTDL triển khai nhiệm vụ 2023 (đ/c Biên). 

- Dự họp Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Huyền). 

Thứ 6 (24/3) 

Sáng - Dự chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn (Chủ tịch). 
- Đi công tác (đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Dự HN quản lý giống tôm nước lợ và ký Quy chế phối hợp năm 2023 (đ/c Huyền). 

Chiều - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự HN phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên tôm nước lợ (đ/c Huyền). 

Thứ 7 (25/3) 

Tối - Dự Lễ khai mạc năm Du lịch quốc gia tại Bình Thuận (đ/c Huyền). 
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