
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
(TỪ NGÀY 14/10/2019 ĐẾN NGÀY 18/10/2019) 

 
          Cập nhật lúc 10  giờ 00 phút, ngày 14/10/2019 

 

Buổi 

Thứ 

Giám đốc 

NGUYỄN DUY TOÀN 

Phó Giám Đốc  

NGUYỄN ĐIỀN TÂN 

Phó Giám Đốc 

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 

 

Thứ 2 

(14/10) 

 

Sáng Họp báo cơ quan Họp báo cơ quan Họp báo cơ quan 

Chiều Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan 

Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 

15 năm thực hiện NQTW5 khóa IX về 

Kinh tế tập thể 

 
Thứ 3 

(15/10) 

 

Sáng 
Làm việc cơ quan Dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Nghị 

quyết số 42/2017/QH14 (P.NS) 

Làm việc cơ quan 

Chiều 

Làm việc cơ quan Họp tại UBND tỉnh và các Sở, ngành liên 

quan về việc đề xuất dự án Bảo vệ rừng 

tràm Tân Tuyến - kết hợp với du lịch nông 

nghiệp sinh thái và Dự án Du lịch sinh thái 

văn hóa cộng đồng bến du thuyền Cty 

TNHH Thanh Sơn TS 4.0 

Họp tại Cty XSKT tỉnh An Giang về việc 

kiểm tra định kỳ banh quay số mở thưởng 

và lồng cầu của Cty 

 
Thứ 4 

(16/10) 

 

Sáng 
Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan 

Chiều 

 

Làm việc cơ quan Dự Hội nghị trực tuyến Sở kết công tác 

đảm bảo trật tư ATGT quý III tại UBND 

tỉnh (P.NS) 

Làm việc với Sở Y tế, bệnh viện ĐK KV 

Tân Châu về xin điều chỉnh kinh phí không 

thường xuyên hỗ trợ giai đoạn 2018 - 2020 

của BVĐK KC Tân Châu 

 
Thứ 5 

(17/10) 
Sáng 

Công tác huyện Họp với UBND huyện Châu Thành và các 

Sở ngành liên quan về việc khảo sát các 

đoạn sạt lỡ công trình sông, kênh, rạch trên 

địa bàn huyện Châu Thành 

Làm việc cơ quan 

Chiều 

Làm việc cơ quan Làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư và các 

Sở, ngành liên quan về thực hiện dự án 

nâng cấp bến đò Khánh Hòa - Hòa Bình 

(P.NS) 

Làm việc cơ quan 

 
Thứ 6 

(18/10) 

Sáng Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan 

Chiều Làm việc cơ quan Làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường Dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và Phát 



và các Sở, ngành liên quan về thủ tục tạm 

ứng NS tỉnh để tạo quỹ đất xây dựng trụ sở 

Cục Thuế tỉnh và thủ tục hoàn trả tạm ứng 

NS tỉnh (P.Đầu tư) 

triển trung tâm Giáo dục Trẻ mồ côi và 

người gia cô đơn TP.LX (P.HCSN) 

 
Thứ 7 

(19/10) 

Sáng    

Chiều    

 
Chủ 

nhật 

(20/10) 

Sáng    

Chiều    

 

 


