
04-05-2020  
  LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

 

Từ 04/05/2020 đến 10/05/2020  

 

 
    Ngày 

Giám đốc 

Trần Minh Nhựt  
Phó Giám đốc 

Nguyễn Điền Tân 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Thị Ngọc Lan  

Ghi chú 

 

Thứ hai 

04/5 

S: 8 giờ họp báo với các phòng 

và Trung tâm trực thuộc sở. 

 

C: 14 giờ Về việc tạm ứng kinh 

phí để thực hiện GPMB dự án 

Tuyến tránh thành phố Long 

Xuyên – PK 02 UBND tỉnh ( P. 

ĐT chuẩn bị nôi dung) 

S: 8 giờ họp báo với các phòng 

và Trung tâm trực thuộc sở. 

 

C: 14 giờ Về việc xử lý khó 

khăn vướng mắc của các dự án 

đầu tư xây dựng công trình 

nông nghiệp và phát triển nông 

thôn –PH 01, VP UBND tỉnh ( 

P, ĐT chuẩn bị nội dung) 

S: 8 giờ họp báo với các phòng 

và Trung tâm trực thuộc sở. 

S: 08 giờ họp báo mời 

thủ trưởng các phòng 

và Trung tâm (1 

phòng 1người) 

Thứ ba  

05/5 

S: 07 giờ 30  Họp HĐND tỉnh 

bất thường – HT, UBND tỉnh 

(P, NS chuẩn bị nội dung) 

(DK) S: 07 giờ 30  Họp HĐND 

tỉnh bất thường – HT, UBND 

tỉnh (P, NS chuẩn bị nội dung) 

(DK) S: 07 giờ 30  Họp HĐND 

tỉnh bất thường – HT, UBND 

tỉnh (P, NS chuẩn bị nội dung) 

 

C: 14 giờ họp Về cho ý kiến về 

Đề cương và Dự toán Kinh phí 

xây dựng Kế hoạch liên kết sản 

xuất và tiêu thụ rau màu và cây 

ăn trái giai đoạn 2020- 2025 - 

PH 01 VPUBND (phòng ĐT 

chuẩn bị nội dung) (hủy họp) 

 

C: 15 giờ 30 họp về kinh phí 

khen thưởng huyện Thoại Sơn 

đạt chuẩn nông thôn mới  - PH 

01 VPUBND (phòng ĐT chuẩn 

bị nội dung) (hủy họp) 

 

Thứ tư 

06/5 

   

 

 

 



04-05-2020  
 

  

  

      

Thứ năm  

07/5 

  S:  

 

C: 13 giờ 30 Tiếp và làm việc 

ngày 06/5/2020 với Đoàn 

công tác của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại 

tỉnh An Giang – HT UBND 

tỉnh ( P. ĐT chuẩn bị nội 

dung) 

 

 

Thứ sáu  

08/5 

S: 8g Làm việc với Đoàn Đại biểu 

Quốc hội trước kỳ họp. 

 

S;07 giờ 45 dự Hội nghị báo 

cáo viên trực tuyến tháng 

5/2020 – PH 01, VPUBND 

tỉnh 

S:  

 

 C: 14 giờ dự họp về việc  

khen thưởng cho các vận 

động viên, huấn luyện viên 

đạt thành tích tại Đại hội Thể 

thao Đông Nam Á lần thứ 30 

tại Philipines và xét khen 

thưởng nóng thành tích phòng 

chống ma túy PK 02, UBND 

tỉnh (P. HCSN chuẩn bị nội 

dung) 

 

Thứ bảy 

09/5 

  S: 08 giờ dự Hội nghị trực tuyến 

của Thủ tướng Chính phủ với 

doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn, 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh, 

phục hồi nền kinh tế ứng phó với 

dịch Covid-19 – PH 01 VP UBND 

tỉnh 
 

 

Chủ nhật 

10/5 

    


