
22-06-2020  

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

 

Từ 22/06/2020 đến 28/06/2020  

 

 Ngày 

tháng 

Giám đốc 

Trần Minh Nhựt  
Phó Giám đốc 

Nguyễn Điền Tân 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Ngọc Lan  

 

Ghi chú 

 

Thứ hai 

22/06 

 

S: 8g Họp báo với các phòng và 

Trung tâm trực thuộc sở. 

 

 

S: 8g Họp báo với các phòng và 

Trung tâm trực thuộc sở. 

 

C: 14g Họp Về việc xác định đơn 

giá và khối lượng thanh toán chi 

phí thu gom, vận chuyển và xử lý 

bao gói thuốc bảo vệ thực vật 

(BVTV) sau sử dụng, PH-STC 

(Tin TP-NS) 

 

 

S: 8g Họp báo với các phòng và 

Trung tâm trực thuộc sở. 

 

S: 8g dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty 

Cổ phần Môi trường đô thị An 

Giang, HT công ty (P.DN& THTK 

chuẩn bị nội dung) 

 

S: 08 giờ họp báo mời 

thủ trưởng các phòng và 

Trung tâm (1 phòng 

1người) 

Thứ ba  

23/06 

 

S: 14g họp Thông qua văn kiện đại 

hội Đảng bộ huyện Thoại Sơn, VP 

Tỉnh ủy (Tin TP-NS chuẩn bị nội 

dung) 

 

S: 8g30 Kế hoạch tiếp và làm việc 

với Đoàn công tác của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về Phòng, chống 

thiên tai, PH 01-UBND tỉnh (P. 

ĐT chuẩn bị nội dung) 

 

 

 C: 14g Về việc điều chuyển tài 

sản sân vận động tỉnh thuộc phạm 

vi quản lý của Trung tâm Đào tạo, 

huấn luyện và thi đấu thể dục thể 

thao thuộc Sở Văn Hóa, Thể thao 

và Du lịch về UBND thành phố 

Long Xuyên PH-STC (Anh Lành) 

 

 

S: 8g họp Thông qua văn kiện đại 

hội Đảng bộ huyện Châu phú, VP 

Tỉnh ủy (Tin TP-NS chuẩn bị nội 

dung) 

 

C: (DK) 13g30 Thông qua văn 

kiện đại hội Đảng bộ Trường Đại 

học An Giang, PH 1-UBND tỉnh 

(P.NS-Tín)  

 



22-06-2020  

 

  

  

      

Thứ tư 

24/06 

 

 

 

 

 

 

 

S: (DK) 7g30 Thông qua văn kiện 

đại hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên, 

PH 1-UBND tỉnh (P.NS-Tín) 

  

S: 09 Làm việc với Cục thi hành 

án dân sự tỉnh xin hỗ trợ kinh phí 

trả tiền thuê giữ tài sản là vật 

chứng vụ án đã chuyển giao để xử 

lý bán tài sản tịch thu sung vào 

ngân sách nhà nước, PH STC 

(P.NS-Tín ) 

 

C: 13g30 Thông qua văn kiện đại 

hội Đảng bộ huyện Tri Tôn, PH 1-

UBND tỉnh ( P.NS-Tín ) 

 

  

Thứ năm  

25/06 

 S: 8g Dự Hội nghị trực tuyến “sơ kết 

và thúc đẩy giai ngân vốn đầu tư 

công nguồn vay nước ngoài của 

Chính phủ năm 2020”. PH-KBNN 

AG (P.ĐT chuẩn tài liệu) 

S: (DK) 8g Thông qua văn kiện 

đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh tại 

VPTU-( P.NS-Tín ) 

 

 

S: (DK)  7g30 Thông qua văn kiện 

đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân – 

PH 1-UBND tỉnh (P.NS-Tín) 

 

C: (DK) 13g30 Thông qua văn 

kiện đại hội Đảng bộ huyện Chợ 

Mới, PH 1-UBND tỉnh (P.NS-Tín) 

 

Thứ sáu  

26/06 

 

S: (DK) 7g30 Thông qua văn kiện 

đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu – 

PH 1-UBND tỉnh ( P.NS-Tín ) 

 

  

S: 8g Dự Đại hội cổ đông thường 

niên của Công ty CP Điện Nước, 

HT công ty (P.TCDN&THTK) 

 

Thứ bảy 

27/06 

    

Chủ nhật 

28/06 

    


