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 : . 29.10 .2018 đến ngày : 04.11.2018
Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

7h30

THỨ HAI
29.10.2018

LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN

UBND làm việc với Sở Tài nguyên và Môi
trường, Sở Xây dựng nghe BC về QH, QLQH,
cấpGCN quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư và
10H00
nhà đầu tư thứ cấp đối với các loại hình bất
động sản, du lịch - thương mại: Condotel,
Officetel, Villas, Shophouse.

Lãnh
đạo

A Phú

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe báo
cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nạo
15h00
vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn
sông Cổ Cò.
7h30

Phòng họp số 1,
tầng 3, Văn phòng
UBND tỉnh.

PQH
QLHT

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

PQH

Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ
nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành,
7H30 tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng và
triển khai nhiệm vụ trọng tâm hai tháng cuối
năm 2018

A Thái

A Phú

UBND xã Bình
Dương

Phòng họp số 3
(tầng 4), UBND tỉnh.

A Tú

UBND tỉnh tổ chức họp nghe BC một số nội
dung liên quan đến Bản án số 53/2018/HC-ST
14h00 ngày 17/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về
xét xử vụ án khởi kiện hành chính của ông
Diệp Cán, huyện Thăng Bình.

THỨ TƯ
31.10.2018

PQH
QLHT

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

Tổ chức buổi Lễ công bố và cắn bốc quy
08h00 hoạch Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội
An tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

THỨ BA
30.10.2018

Phòng tiếp công
dân

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp về việc
giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án Thủy
điện Đăk Di 4.

UBND tỉnh nghe Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di
sản Văn hoá Hội An báo cáo tình hình quản lý,
14H00
bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di sản
văn hóa trên địa bàn

CV

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

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

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh
7H30 gọn và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công
lập.

7h30

Hội nghị khu vực Nam Trung bộ về “Hội nhập
quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong
tình hình mới: Những vấn đề đặt ra với địa
phương, doanh nghiệp”

14h00

Hội thảo khoa học "Vai trò của đầu tư công với
đầu tư tư nhân trong tăng trưởng kinh tế"

7h30

Tham dự Hội thảo quốc tế timd kiếm mô hình
và giải pháp theo quan điểm bền vững để khả
thi hóa tiềm năng của các đô thị ven biển.

9h00

Lễ Khánh thành bia di tích lịch sử Ban cán sự
Miền Tây Quảng Nam

THỨ NĂM
01.11.2018

THỨ SÁU
02.11.2018

CV

A Phú
A Tú

Trụ sở Ủy ban nhân
dân huyện Bắc Trà
My.

A Tú

Tại Hội trường
Trung tâm Hội nghị
tỉnh

A Tú

CVP

Sở Khoa học và
Công nghệ quảng
Nam

VP

Khách sạn Imperial,
thành phố Vũng
Tàu
Nhà bia Di tích tại
thôn 2, xã Trà
Mai,huyện Nam Trà
My

THỨ BẢY
03.11.2018
CHỦ NHẬT
04.11.2018

VĂN PHÒNG SỞ

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng
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Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

CV

Phương
tiện
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