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(Từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022) 

 

Thứ 2 (10/10)  

Sáng - (1) Nghe báo cáo, xử lý các dự án tại Núi Chúa; (2) Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các 

PCT). 

Chiều - Họp về phương án chiếu sáng nghệ thuật khu quần thể văn hóa Quảng trường-Tượng đài-Bảo tàng tỉnh 

(Chủ tịch, đ/c Biên). 

- Nghe báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT năm 2022 lúc 15h00’ (đ/c Biên). 

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

Thứ 3 (11/10) 

Sáng - Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh từ 07h15’-07h55’ (Chủ tịch, các PCT). 

- Họp: (1) Nghe  báo cáo ý tưởng QH sân golf; (2) ý tưởng QHPK Tây Bắc (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- Đi kiểm tra dự án Bệnh viện Thái Hòa (đ/c Biên). 

- (1) Họp công tác GPMB Dự án ADB8; (2) nghe báo cáo nội dung Đề án DLST tại Công ty TNHH 

MTV LN Tân Tiến (đ/c Huyền). 

Chiều - Gặp mặt kỷ niệm "Ngày Doanh nhân Việt Nam" 13/10 lúc 15h00’ (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền). 

- Dự Diễn đàn đối thoại thanh niên (đ/c Biên). 

Thứ 4 (12/10)  

Sáng - Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ tịch, đ/c Huyền). 

- Dự Đại hội Đoàn TNCS HCM NK 2022-2027 lúc 07h30’(đ/c Biên). 

- (1) Họp xử lý vướng mắc hướng tuyến đường dây 22kV cấp điện dự án thủy điện tích năng Bác Ái; (2) 

Họp giải quyết vướng mắc KCN Du Long (đ/c Cảnh). 

Chiều - Trưởng Đoàn ĐBQH làm việc với lãnh đạo các Sở, ngành (Chủ tịch). 

- Dự Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS (đ/c Biên). 

- (1) Họp xử lý vướng mắc GPMB các dự án; (2) Nghe báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn xã hội hoá 

lập quy hoạch (đ/c Cảnh). 

- Dự Lễ Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh (đ/c Huyền). 

Thứ 5 (13/10) 

Sáng - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh). 

- Dự cuộc họp chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của EC lúc 09h00’ (đ/c Huyền). 

Chiều - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT). 

Thứ 6 (14/10) 

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

- Dự Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (trực tuyến); quán triệt một số 

văn bản về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Huyền). 

- Họp thông qua Biên bản kiểm toán năng lượng (đ/c Cảnh). 

Chiều - Nghe báo cáo tiến độ dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố PR-

TC lúc 14h00’(Chủ tịch). 

- Họp nghe báo cáo, đề xuất xử lý kiến nghị của công dân lúc 16h00’ (Chủ tịch, đ/c Cảnh). 

- (1) Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh NK 2022-2027; (2) Tổng duyệt chương trình chuẩn bị Lễ khai mạc 

Đại hội TDTT (đ/c Biên). 

- Kiểm tra cơ sở (đ/c Huyền). 

Thứ 7 (15/10) 

Sáng - Dự HNTT Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Phụ Nữ Việt Nam (Chủ tịch). 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Đại hội TDTT (đ/c Biên) 

Chiều - Dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT năm 2022 lúc 17h00’ (Chủ tịch, đ/c Biên). 
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