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 18/11/2021 14:42

Thứ ngày Buổi Nội dung Chủ trì Lãnh đạo dự họp Địa điểm
LĐ,CV VP
 theo dõi

Sáng:  - Kiểm tra GPMB khu dân cư Phú Mỹ Lộc - Tam Quan A. Công Tam Quan A. Đinh
- Kiểm tra công tác khắc phục ngập úng do thi công công trình A. Chung Cơ sở
 - Dự hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2021 - A.Thảo HT. M trận

Chiều:  - Kiểm tra tiến độ GPMB đường trục chính kết nối ĐT639 A. Chung Cơ sở
 - Làm việc UBND xã Hoài Phú về công tác quản lý đất đai A. Công Hoài Phú A. Đinh

Sáng:  - 10h30 làm việc với công ty Kim Thành Lập về đầu tử XD CCN Giao Hội A.Trương - Hội trường A.Tuy, A.Chung

 - Chủ tịch HĐND tiếp công dân A. Gia A. Công Hội trường A. Đinh, C. Xa

 - Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 C. Út, A. Chung TQB
 - Dự lễ khánh thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định A.Thảo Quy Nhơn

Chiều:  - Họp trực tuyển Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh A.Trương Hội trường -

 - Họp Tổ Đại biểu HĐND thị xã A. Gia TQuan
 - Làm việc Tòa án Tỉnh về xây dựng Tòa án Sơ thẩm A. Công P.Họp A A. Đinh

 - Kiểm tra công tác GPMB công trình Quảng trường biển A. Thảo cơ sở
 - Kiểm tra công tác GPMB công trình tuyến đường kết nối ĐT639 A. Thảo cơ sở

Sáng:  - Tham gia thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo NQ trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh (17-19/11) A.Gia Quy Nhơn
 - Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão; chất lượng công trình đang thi công A.Chung cơ sở
 - Nghe báo cáo tiến độ GPMB tuyến đường kết nối ĐT639 A.Chung P.A.Chung
 - Dự khai mạc huấn luyện các lực lượng sẳn sàng huy động bảo vệ chủ quyền biển đảo - A. Công H.Hương -
 - Làm việc với Sở Lao động - TB và XH về giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo A. Thảo P.Họp A

Chiều:  - Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương - A. Chung Quy Nhơn -

 - Dự trao tặng áo phao cứu sinh đa năng A. Công Tam Quan Bắc
 - Kiểm tra công tác GPMB khu dân cư - dịch vụ - dân cư hành chính Bạch Đằng A. Thảo

Sáng:  - Họp thông qua kế hoạch thu, chi ngân sách, chỉ tiêu KTXH năm 2022 A.Trương TT.HĐND, UBND Hội trường LĐVP

Chiều:  - Họp đẩy nhanh tiến độ GPMB cụm công nghiệp Giao Hội A.Trương P.Họp A A. Tuy, Chung

 - Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã A. Chung P.Nội vụ -

 - Dự thẩm định NTM nâng cao xã Hoài Hải A. Công Hoài Hải A. Đinh

 - Làm việc với các xã, phường về chỉ tiêu bảo hiểm y tế A. Thảo Hội trường

Sáng:  - Hội nghị trực tuyến BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh với các huyện, thị xã, thành phồ A.Trương Hội trường
 - Thăm, chúc mừng các trường THPT, phòng GD nhân Ngày nhà giáo Việt nam TTHĐND, UBND các trường
 - Nghe Tổ công tác báo cáo kết quả rà soát, đề xuất giải quyết tồn đọng xử lý vi phạm hành chính A. Chung P.A Chung A. Tuy, Chung

 - Dự đấu giá tài sản công nhà và đất số 285 Quang Trung, Bồng Son - A. Chung B.Sơn
 - Dự họp tỉnh về báo cáo các công trình văn hóa di tích cấp tỉnh A.Thảo Quy Nhơn

Chiều:  - Họp lãnh đạo UBND thị xã A Trương TT.HĐND, UBND Hội trường LĐVP

 - 15h; Sở TNMT làm việc thuê đất tại CCN Hoài Tân A.Chung H.Tân

Sáng:  - Dự đấu giá quyền sử dụng đất A. Công Bồng Sơn A. Đinh

 - Kiểm tra tiến độ GPMB, xây dựng công trình trọng điểm A. Chung cơ sở
 - Họp đánh giá CBCC Văn phòng P. Họp A CBCC

Chiều:  - Khảo sát vị trí ngập úng do thi công theo phản ánh cử tri A. Chung cơ sở
Sáng:

Chiều:  - Dự bế mạc huấn luyện các lực lượng sẳn sàng huy động bảo vệ chủ quyền biển đảo A.Công H,Hương
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