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 : 29.11.2021 đến ngày : 05.12.2021
Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá,
7H30 kiểm điểm tập thể UBND tỉnh và lãnh đạo UBND
tỉnh năm 2021

THỨ HAI
29.11.2021

Tổ chức khảo sát thực tế và họp Hội đồng thẩm
định BC ĐTM DA khai thác khoáng sản đất làm VL
08h00
san lấp công trình tại khu cực Hố Dứa thôn An
Hòa, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên.

A Mai

xã Duy Trung,
huyện Duy Xuyên.

14h00

Rà soát quy mô thực hiện dự án Trụ sở Thanh tra
tỉnh

CVP

Trụ sở cũ Viện kiểm
sát nhân dân tỉnh

4 ngày

Mời tham dự và phối hợp tại Diễn Đàn Chuyển đổi
A Hùng
số Việt Nam 2021 ( trực tuyến)

08h00

Họp nghe phương án khớp nối quy hoạch giao
thông và các khu chức năng tại vùng Đông

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm
định bảng giá đất để thẩm định Sửa đổi, bổ sung
13h30 Quyết định và Quy định về giá đất, bảng giá đất
thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, Quy định hệ
số điều chỉnh giá đất năm 2022

THỨ TƯ
01.12.2021

Phòng họp số 2
(Tầng 3) - Văn phòng
UBND tỉnh.

A Phú

Họp rà soát các hồ sơ, thủ tục đầu tư 3 dự án Đầu
08h00 tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (Khu
số 1, Khu số 2 và Khu số 3)

THỨ BA
30.11.2021

CV

Trực tuyến

A Mai

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

A Hùng

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

A Bá

Văn phòng UBND
tỉnh (Hội trường số
2, tầng 2).

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức họp
trực tuyến với Ban Chỉ đạo chuyển đổi số/xây
dựng chính quyền điện tử các Bộ, cơ quan ngang
14h00
A Hùng
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương
(theo Công điện số 1747/CĐ-VPCP ngày
28/11/2021 của Văn phòng Chính phủ).

tại Phòng số 2 (tầng
3), Văn phòng UBND
tỉnh.

Thành lập đoàn kiểm tra các công trình xử lý chất
thải đã hoàn thành để vận hành thửu nghiệm của
14h00 Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi, gia công heo
thịt thương phẩm tại thôn 2, xã Quế Bình, huyện
Hiệp Đức.

QLHT

thôn 2, xã Quế Bình,
huyện Hiệp Đức.

Mời kiểm tra thực địa để xác minh kết quả thực
hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khoáng sản
14h00 cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại
thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên
của Công ty Cổ phần An Thịnh

QLHT

xã Duy Trinh, huyện
Duy Xuyên.

7h30

Triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu, khóa XXII

A Phú

Phương
tiện

HT số 1, UBND tỉnh
Quảng Nam.

Hoãn
1265/gmubnd

08h00

THỨ TƯ
01.12.2021

THỨ NĂM
02.12.2021

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Kết
luận số 02-KL/TW ngày 18.05.2021

Thảo luận, đề xuất phương án tham mưu UBND
tỉnh xem xét giải quyết, xử lý đối với các Giấy
08h30
chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận ưu đãi đầu
tư đã được UBND cấp huyện cấp

A Tuấn

phường Điện Nam
Đông, thị xã Điện
Bàn.

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định BC đánh giá tác
động môi trường DA ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Cụm
08h00
Công Nghiệp Tam Đàn tại xã Tam Đàn, huyện Phú
Ninh.

QLHT

Sở Tài nguyên và
Môi trường

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM
14h00 của Dự án Đường dây 500kV Monsoon- Thạnh Mỹ
tại huyện Nam Giang

QLHT

PH B- Sở Tài nguyên
và Môi trường

UBND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội về tình hình quản lý, sử
14h00
dụng cơ sở nhà, đất do Sở và các đơn vị trực
thuộc quản lý, sử dụng

QLHT

Phòng họp số 03
(tầng 4) UBND tỉnh.

A Tuấn

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

CVP

Hội trường tầng 4
Sở Thông tin và
Truyền thông

QLHT

CT đường trục chính
nối từ cầu Bình
Dương đến đường
bộ ven biển 129 (giai
đoạn 1).

16h00

làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư
I.P.A về đầu tư Vườn thực vật quốc tế

Tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn quy trình tiếp
nhận và xử lý hồ sơ TTHC qua Cổng dịch vụ công
08h00
quốc gia, Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử
cấp tỉnh

08h30

THỨ SÁU
03.12.2021

Công An Tỉnh Quảng
Nam.

A Bá

Xử lý bổ sung cống thoát nước Đường cầu Bình
Dương đến đường 129

UBND tỉnh tổ chức buổi thông tin về một số
09h30 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
GM Khảo sát, kiểm tra thực địa và làm việc về các
13h30 nội dung liên quan đến việc đề xuất danh mục các
dự án đầu tư trên địa bàn huyện Núi Thành

13h30 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11

Hội trường số 2
(Tầng 2) - Văn phòng
UBND tỉnh.

A Hùng

QLHT

UBND xã Tam
Thạnh.

CVP

Hội trường số 02 Tầng 2, Văn phòng
UBND tỉnh.

THỨ BẢY
04.12.2021
CHỦ NHẬT
05.12.2021
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10

5901

2088

1628

*

