UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày :29.06.2020 đến ngày : 05.07.2020
Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

Tổ chức kiểm tra hiện trường về việc xin chủ
trương nghiệm thu giai đoạn 1 và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất (lần 1) Khu đô
thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa 2, xã Tam
Hiệp, huyện Núi Thành

A Mai

Công trình Khu
đô thị sinh thái
cao cấp vịnh An
Hòa 2, xã Tam
Hiệp, huyện Núi
Thành.

Tổ chức nghiệm thu công trình Gia cố đê bao,
hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hộc
08h00
chứa rác dự phòng tại Khu chứa và xử lý rác
thải Đại Hiệp,huyện Đại Lộc

QLHT

Thị trấn Ái Nghĩa,
huyện Đại Lộc

THỨ HAI
29.06.2020

THỨ BA
30.06.2020

Tham gia Hội thảo khoa học" Nâng cao năng
lực đổi mới sáng tạo cho các DN công nghiệp
08h00
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

A Bá

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp về quản lý
hiện trạng trong phạm vi quản lý quy hoạch
14H00
hai bên tuyến đường Võ Chí Công trên địa
bàn tỉnh.

A Tú

7h30

Thanh tra

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe Sở
Tài chính báo cáo tình hình thẩm tra quyết
08h00
toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án
trên địa bàn tỉnh

Phòng họp số 02,
Tầng 3, Văn
phòng UBND tỉnh.

QLHT

Thanh tra

A Hùng

Xã Tam Quang,
huyện Núi THành

Văn phòng UBND
tỉnh (phòng họp
số 1, tầng 3).

A Bá

08h00 Tổ chức xem xét, thẩm định tại chỗ và định
14h00 giá tài sản tranh chấp

UBND tỉnh tổ chức làm việc với UBND huyện
Tiên Phước để nghe BC tình hình triển khai
08h00 thực hiện công tác GPMB dự án Đường dây
500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, đoạn qua
huyện Tiên Phước

Phòng họp số 3,
tầng 4 Văn phòng
UBND tỉnh.

PH Sở Tài chính
Quảng Nam

UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo, xử lý
vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện,
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
(kể cả kế hoạch vốn năm 2019 được kéo dài
thời gian thực hiện sang năm 2020) của các
dự án thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Tổ chức buổi kiểm tra hiện trường 02 lô cốt
phòng phủ quốc phòng nằm trong ranh giới
08h00
Khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã Tam
Quang để bồi thường và di dời

HOÃN

Sở Khoa học và
Công nghệ Quảng
Nam

Sở Tài chính tổ chức cuộc họp để bàn hướng
xử lý các vướng mắc về thủ tục xác nhận
14h00
A Hùng
hoàn thành bảo vệ môi trường của các dự án
công trình

THỨ TƯ
01.07.2020

CV

Phương
tiện

xã Điện Phương,
TX Điện Bàn và
Tp Tam Kỳ

Phòng họp UBND
huyện Tiên Phước

HOÃN

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

THỨ TƯ
01.07.2020

Tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng khu vực
08h00 Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp,
xây dựng công trình tại thôn 2, xã Quế Cường

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với
các địa phương để kiểm điểm công tác chỉ
08h00 đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ; tình hình thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

THỨ NĂM
02.07.2020

QLHT

Sở NN và PTNT
Quảng Nam

Lãnh
đạo

QLHT
PQH
Ttra

PH Sở Xây dựng
Quảng Nam

Dự Hội nghị sơ kết giữa năm 2020 và bàn giải
pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc , triển
2 ngày
khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020- Dự án
GCF Hợp phần 1 tại tỉnh Quảng Bình

A Bá

A Mạnh

Khách sạn Vĩnh
Hoàng Tp Đồng
Hới, Quảng Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp giải
quyết vướng mắc liên quan đến nghiên cứu
đầu tư Khu dịch vụ phụ trợ của Trung tâm
đón tiếp khách du lịch tại khu đất số 332 Lý
Thường Kiệt, thành phố Hội An.

HĐTĐ giá đất cụ thể tỉnh tổ chức họp để thẩm
định mức thu tiền sử dụng đất dự án khu phố
08h00
mới Phước An thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên
Phước

08H00

Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020
của Đoàn ĐBQH tỉnh

Phòng họp số 3,
tầng 4, Văn
phòng UBND tỉnh

A Hùng

Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ
biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật
Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
08h00
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú
của người nước ngoài tại Việt Nam.

CVP

HT Công an tỉnh, số
19, đường Trần
Hưng Đạo, thành
phố Tam Kỳ.

A Bá

PH Sở Tài chính
Quảng Nam

A Hùng

Trụ sở Tiếp công
dân Quảng Nam

Về việc đề nghị giải quyết khó khăn, vướng
mắc của dự án Khu du lịch thể thao FC Sáu
14h00
Hùng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại CV số
3163ngày 10/6/2020.

THỨ BẢY
04.07.2020

QLHT

Sở Xây dựng tổ chức làm việc với Cty CP
Bách Đạt An tình hình triển khai và bàn giải
08H30
pháp đẩy nhanh thực hiện các DA đầu tư tại
Đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc

7h30

THỨ SÁU
03.07.2020

xã Quế Mỹ, huyện
Quế Sơn

Phòng họp số 2
(tầng 3) - UBND
tỉnh

A Phú

Nhằm giải quyết một số nội dung có liên quan
đến hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Kè bảo vệ
08h00
bờ sông Nước Là, khu Trung tâm Hành chính
huyện Nam Trà My.

CV

Tổ chức kiểm tra địa điểm và làm việc với
Công ty cổ phần New Farm Quảng Nam dự án
14h30
Khu nông nghiệp thông minh An Sơn tại xã
Quế An, huyện Quế Sơn

A Hùng

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp giải
quyết vướng mắc liên quan đến việc sử dụng
14h30
đất tại Khu tái định cư thôn 3 (thôn Thanh
Nhứt), xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An.

A Hùng

N Tú

PH trực tuyến
UBND huyện
Thăng Bình

PQH

UBND xã Quế An

Phòng họp số 2,
tầng 3, Văn
phòng UBND tỉnh

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

CHỦ NHẬT
Chuẩn bị nội dung và làm việc với Đoàn công
08h30
05.07.2020
tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A Bá

CV
Phòng họp số 2,
tầng 3, Văn
phòng UBND tỉnh

VĂN PHÒNG SỞ

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

10

CV

Phương
tiện

-

*

