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LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

 

Từ 26/10/2020 đến 01/11/2020 

 

Ngày 

tháng 

Giám đốc 

Trần Minh Nhựt 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Điền Tân 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Ghi chú 

Thứ hai 

26/10 

 S: 8g Về việc thông qua tổng mặt 

bằng tỷ lệ 1/500 khu đất Công an 
tỉnh và xử lý đất còn trống còn lại dự 
án Ký túc xá Khánh Toàn, tại PK 02 
VP UBND tỉnh (P. ĐT chuẩn bị tài 
liệu  

 

9g30 Họp Về việc thảo gỡ vướng 

mắc triển khai thực hiện Đề án 

phát triển hệ thống trạm bơm 

điện, PH 02 STC (P. ĐT chuẩn bị 

nội dung) 

C:  

S: 

C: 14g Làm việc Sở KHCN về xử lý 

kiến nghị Trung tâm Công nghệ sinh 

học - PH 3 VP UBND tỉnh (P. 

HCSN chuẩn bị nội dung) 

 

Thứ ba  

27/10 

S: 8g họp thảo luận các tờ trình, 

dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ 

họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa IX, tại HT VP HĐND tỉnh 

 

 

 

S: 9g Họp xét duyệt hồ sơ tham 

gia đấu giá khi hết hạn nộp hồ sơ 

tham gia đấu giá tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất Sân vận động tỉnh An Giang 

(trước đây là Trung tâm Bóng đá 

An Giang), tại PH STC (P. Giá 

CS chuẩn bị nội dung)  

 

C: + 14g Về việc xử lý phần khối 

lượng công trình cầu Châu Đốc mà 
Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư 
phát triển Xây dựng 168 - Công ty 
Cổ phần Phát triển bất động sản 
Phát Đạt - Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Phát triển hạ tầng 620, PK 02 VP 
UBND tỉnh (P. ĐT chuẩn bị tài liệu) 
 

     + 15g về việc kinh phí đảm 

bảo hội nghị tổng kết thực hiện 

Đề án 129, 130 ngày 21/11/2016 

của UBND tỉnh An Giang, tại P 

NS  

Dự Hội thảo đánh giá kết quả 10 

năm thực hiện PCGDMNTNT và 02 

năm thực hiện Đề án PTGDMN giai 

đoạn 2018-2025, triển khai Nghị 

định số 105/2020/NĐ-CP, tại TP. 

HCM (cả ngày)  

 

C: 13g30 Dự hội nghị Sơ kết kiểm 

điểm thực hiện cuộc vận động 50 

năm 2020, tại HT BCH Quân sự tỉnh 

 



26-10-2020 

Thứ tư 

28/10 

S: (Dự kiến) Dự HN triển khai, 

quán triệt NQ ĐH XI Đảng bộ tỉnh 

(cả ngày) 

S:  

C: + 14g họp xác định giá khởi 

điểm 3 khu đất công trên địa bàn 

thành phố long xuyên và các nền 

trong tuyến dân cư, tại PH STC 

(P. Giá CS). 

 

      +15g xác định giá khở điểm 5 

lô nền lộ A1 tại khu quy hoạch 

dân cư của khu đất bệnh viện đa 

khoa Khu vực tỉnh, PH STC (P. 

Giá CS) 

Dự Hội thảo đánh giá kết quả 10 

năm thực hiện PCGDMNTNT và 02 

năm thực hiện Đề án PTGDMN giai 

đoạn 2018-2025, triển khai Nghị 

định số 105/2020/NĐ-CP, tại TP. 

HCM (cả ngày) 

 

Thứ 

năm  

29/10 

S: (Dự kiến) Dự HN triển khai, 

quán triệt NQ ĐH XI Đảng bộ tỉnh 

  

C: 13g30 Dự họp HĐND tỉnh kỳ 

họp thứ 17 khóa IX, nhiệm kỳ 

2016-2021, tại HT UBND tỉnh  

 S: 9g thông qua dự thảo kết luận 

thanh tra tại Phòng LĐ huyện An 

Phú 

 

Thứ sáu  

30/10 

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2020 của Đại 

biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp, tại 

xã Vĩnh Thành huyện Châu thành. 

(cả ngày) 

 S: 7g30 Dự lễ Vinh danh tại Hội 

trường tỉnh. 

 

Thứ bảy 

31/10 

   

 

 

Chủ 

nhật 

01/11 

    

 




