UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 18 tháng 10 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ 43 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
THỨ HAI (21/10)
Sáng:
1. Giám đốc Trần Văn Mi-UVBCH Đảng bộ tỉnh: D Hội nghị
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ.
Th i gi n đị đi m 0 gi 00 t i Hội trư ng Tỉnh y.
2.Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt, Phó Giám đốc Nguyễn Thuỵ
Phương Thảo: Làm việc t i trụ sở.
Chiều
1. Giám đốc Trần Văn Mi: D Hội nghị xổ số kiến thiết khu v c
miền nam lần thứ 120.
Th i gi n đị đi m T i tỉnh Bến Tre.
Cùng dự Đ i diện Lãnh đ o Phòng Quản lý Ngân sách; Chánh Văn
phòng Sở.
2. Phó Giám đốc Nguyễn Thuỵ Phương Thảo: D họp chuẩn bị tổ
chức Hội thao Khối thi đua số 4.
Th i gi n đị đi m 14 gi 00 t i Hội trư ng Sở.
Cùng dự Lãnh đ o Văn Phòng, công chức phụ trách.
3.Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt D họp xem x t việc đấu nối giao
thông gi a khu đô thị Cát Tư ng Ph Hưng với Khu Công nghiệp
Đ ng Xoài III.
Th i gi n đị đi m 15 gi 00 t i phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (22/10)
Sáng:
1. Giám đốc Trần Văn Mi: Họp Thư ng tr c Tỉnh y phiên thứ
31/2019 (Họp Online trên phần mềm:hopkhonggiay.tinhuybinhphuoc.)
Th i gi n B t đầu t 0 gi 30 ngày 22/10/2019 và kết th c vào l c
1 gi 00 ngày 23/10/2019.
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Nội dung Hội Khuyến học tỉnh báo cáo Đề án quản lý các ngu n
quỹ có tính chất khuyến học, khuyến tài để giao về cho Hội Khuyến
học thống nhất quản lý.
2. Giám đốc Trần Văn Mi: D Hội nghị xổ số kiến thiết khu v c
miền nam lần thứ 120.
Th i gi n đị đi m 0 gi 00 t i Bến Tre.
Cùng dự Lãnh đ o Phòng Quản lý Ngân sách, Chánh Văn phòng
Sở.
3.Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt D hội nghị tổng kết công tác Tổng
điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Th i gi n đị đi m 0 gi 00 t i phòng họp G, UBND tỉnh.
4. Phó Giám đốc Nguyễn Thuỵ Phương Thảo: Làm việc t i trụ sở.
Chiều
1.Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt D họp với Phòng Giá-QLCS về
tình hình th c hiện nhiệm vụ năm 2019, nh ng khó khan, vướng
m c.
Th i gi n đị đi m 14 gi 30 t i Phòng họp Sở.
Cùng dự và chuẩn bị báo cáo Tất cả Công chức Phòng Giá-QLCS.
2. Phó Giám đốc Nguyễn Thuỵ Phương Thảo: Làm việc t i trụ sở.
THỨ TƯ (23/10)
Sáng:
1. Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt: D họp thông qua nhiệm vụ l p
Quy ho ch tỉnh th i k 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Th i gi n đị đi m 0 gi 00 t i phòng họp , UBND tỉnh.
2. Phó Giám đốc Nguyễn Thuỵ Phương Thảo: Tham gia b i
dưỡng nâng cao năng l c lãnh đ o, quản lý năm 2019.
Th i gi n đị đi m 0 gi 00 t i Quảng Bình ( Đến hết ngày
25/10).
Chiều
1. Giám đốc Trần Văn Mi uỷ quyền Lãnh đạo Phòng TC- HCSN:
D họp nghe báo cáo lần cuối công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm
90 năm Ngày thành l p Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Ph
Riềng và 90 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam
(28/10/1929 - 2 /10/2019) đối với nh ng nội dung thuộc nhiệm vụ
c a địa phương.
Th i gi n đị đi m 15 gi 00 t i phòng họp , UBND tỉnh.
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2.Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt: Đi kiểm tra hiện trư ng xem x t đề
xuất điều chỉnh d án nâng cấp đư ng ĐT 41 đo n t cầu Thác Mẹ
đến Quốc lộ 14C.
Th i gi n đị đi m T p trung t i UBND thị xã Phước Long l c 14
gi 00 để cùng đi.
THỨ NĂM (24/10)
Sáng:
1. Giám đốc Trần Văn Mi: Làm việc t i trụ sở.
2.Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt: Đi kiểm tra th c tế vị trí xây d ng
khu chế biến, bãi thải thăm dò khoáng sản gi a Công ty TNHH MTV
Cao su Bình Phước và Công ty Cổ phần V t liệu và Xây d ng Bình
Dương - Chi nhánh Bình Phước.
Th i gi n đị đi m T p trung t i UBND tỉnh l c 0 gi 00 để cùng
đi.
Chiều
1. B n Giám đốc: Làm việc t i trụ sở.
THỨ SÁU (25/10)
Sáng:
1.Giám đốc Trần Văn Mi: D kỷ niêm 10 năm thành l p Phư ng
n Lộc, Thị xã Bình Long.
Th i gi n đị đi m 7 gi 30 t i Phư ng
Long.

n Lộc, Thị xã Bình

2. Phó Giám đốc Nguyễn Thuỵ Phương Thảo uỷ quyền lãnh đạo
P HCSN: D họp Ban Tổ chức Hội thi Sáng t o kỹ thu t tỉnh Bình
Phước lần thứ V, năm 201 – 2019.
Th i gi n đị đi m 0 gi 00 t i phòng họp , UBND tỉnh.
3. Phó Giám đốc Nguyễn Thuỵ Phương Thảo uỷ quyền TP TCHCSN Ho Vận Khải: D họp Ban Chỉ đ o đổi mới chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh.
Th i gi n đị đi m 0 gi 00 t i Hội trư ng , Sở Giáo dục và
Đào t o.
4. Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt Làm việc t i trụ sở.
Chiều
1. Giám đốc Trần Văn Mi: Làm việc t i trụ sở.
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2. Phó Giám đốc Lâm Văn Đạt: D Lễ khánh thành, dâng hương
tượng đài Ph Riềng Đỏ và Lễ trao giải thưởng nhân kỷ niện 90 năm
ngày Truyền thống ngành Cao su Việt Nam.
Th i gi n đị đi m 13 gi 00 t i Công ty Cổ phần Cao su Đ ng
Phú.
THỨ BẢY (26/10)
1. Giám đốc Trần Văn Mi: D Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành l p
Chi bộ Đông dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống ngành cao
su Việt Nam (2 /10/1929-28/10/2019).
Th i gi n đị đi m 0 gi 30 t i Công ty TNHH MTV Cao su Ph
Riềng, xã Ph Riềng, huyện Ph Riềng.
* Lưu ý Nếu lãnh đ o Sở d họp thì các phòng nghiệp vụ chuẩn bị nội
dung báo cáo trước 01 ngày để lãnh đ o n m nội dung d họp; Các
cuộc họp uỷ quyền Văn phòng có công văn báo vắng và uỷ quyền.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở Tài chính;
- Lưu: VP, (Q.Thanh).

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Văn S ng
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