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LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH 

TUẦN THỨ 10/2023 (điều chỉnh lần 2) 

(Từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2023) 

–––––––– 
 

Thứ 2 (06/3)  

Sáng - Chào cờ. 

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 06/3 (đ/c Huyền). 

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

- Họp xử lý vướng mắc các DA: Đường cao tốc, Khu K2 và HT nứt nhà tại QL1 (đ/c Cảnh). 

Thứ 3 (07/3) 

Sáng - Dự HTTT quy hoạch và PT bền vững đô thị triển khai NQ 06-NQ/TW (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục QPAN năm 2023 (đ/c Biên). 

- Họp nghe báo cáo kết quả thi hành KLTT 44/KL-UBND (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự HTTT quy hoạch và PT bền vững đô thị triển khai NQ 06-NQ/TW (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên). 

- Làm việc với Cty Thuận Hưng Thịnh về dự án trồng cao su (đ/c Huyền).  

Thứ 4 (08/3)  

Sáng - Làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp về công tác phối hợp (Chủ tịch). 

- (1) Đi thăm nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3 từ 07h30’-08h00’; (2) Nghe cho ý kiến tờ trình 

HĐND tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo lúc 08h30’ (đ/c Biên). 

- Kiểm tra công tác bảo đảm do diễn tập KVPT tỉnh 2023 (đ/c Cảnh). 

- Họp Ban Chỉ đạo IUU (đ/c Huyền). 

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

- Dự HT giải pháp nâng cao chất lượng DV du lịch; tăng trưởng khách du lịch (đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án bố trí dân cư thôn Vĩnh Trường (đ/c Huyền). 

Thứ 5 (09/3) 

Sáng - Họp cho ý kiến Quy hoạch tỉnh (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 10/3 (đ/c Huyền). 

Chiều - Họp nghe báo cáo kết quả Thanh tra theo QĐ 1265/QĐ-UBND (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Dự họp Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Biên). 

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đ/c Huyền). 

Tối - Dự HNTT triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế từ 17h00’-

19h30’(đ/c Biên) 

Thứ 6 (10/3) 

Sáng - Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch). 

- Dự HN trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy (đ/c Biên). 

- Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Cảnh). 

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

- Làm việc với Đoàn công tác theo dõi, đôn đốc, lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) tại tỉnh Gia Lai (đ/c Huyền). 
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