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 : 12.11.2018

đến

18.11.2018

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

7h30 LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN

Thanh tra

Tòa án nhân dân
tỉnh Quảng Nam

CVP

PH , Sở Tài chính
Quảng Nam

QLHT

Trường THPT
Phan Bội Châu

Văn
phòng

PH Sở Xây dựng
Quảng Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm
việc với Ủy ban nhân dân huyện
7h30 Phước Sơn về hoạt động phát triển du
lịch; công tác xúc tiến đầu tư và cải
cách hành chính

PQH

Trụ sở Ủy ban
nhân dân huyện
Phước Sơn.

Tổ chức kiểm tra địa điểm XD dự án
Khu khách sạn - Nhà hàng Champa tại
sáng
thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú,huyện Duyên
Xuyên.

PQH

xã Duy Phú,huyện
Duy Xuyên

Báo cáo thông qua Quy hoạch phân
08h00 khu điều chỉnh Đô thị mới Điện NamĐiện Ngọc

PQH
QLHT

VP Sở Xây dựng
Quảng Nam

Tham gia kiểm kê, xác định giá trị tài
sản thanh lý

QLHT

BQL rừng phòng
hộ Phú Ninh

Tổ chức họp để xem xét thống nhất
hướng xử lý đề xuất UBND tỉnh liên
THỨ HAI
12.11.2018 14h00 quan trong thanh tra công tác quản lý,
sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp
GĐ&ĐT
14H30

Kiểm kê , đánh giá giá trị tài sản thanh
lý

V/v phê duyệt lại giá trị doanh nghiệp
15h00 của Trung tâm Kỹ thuật xây dựng
Quảng Nam.

THỨ BA
13.11.2018

Phòng tiếp công
dân

Lãnh đạo

Tham dự vụ án hành chính sơ thẩm
7h30 thụ lý số 82/2017/HCST ngày
25.12.2017

CV

08h30

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc
với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu
14h00 Lai về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm
2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ
năm 2019
Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Sở Kế
14H00 hoạch và Đầu tư báo cáo danh mục
đầu tư Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo

Văn phòng Ban
Quản lý Khu kinh
tế mở Chu Lai.

A Phú

CVP

Phòng họp số 3,
tầng 4, Văn phòng
Ủy ban nhân dân
tỉnh.

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

Tổ chức khảo sát, kiểm tra thực địa
các danh mục dự án thu hồi đất ; có
7h30
sử dụng đất lúa theo KHSD đất năm
2019 của thị xã Điện Bàn
ỦBND tỉnh tổ chức họp bàn về việc
chuyển chủ ĐTDA Khu đô thị số 6
7h30
thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện
Ngọc

UBND thị xã Điện
Bàn

QLHT

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

A Phú

UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình
triển khai thực hiện dự án Khu văn hóa
THỨ TƯ 08h00 ẩm thực và âm nhạc dân tộc cổ truyền
14.11.2018
Việt Nam “Ngôn ngữ của thời gian”
của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Ngữ

THỨ NĂM
15.11.2018

CV

PQH

UBND xã Tam
Hải.

UBND tỉnh tổ chức khảo sát thực địa
08h00 và giải quyết các tồn tại liên quan đến
các dự án Khu tái định cư Duy Xuyên.

A Mai

Văn phòng Công
ty cổ phần Đầu tư
và Phát triển Kỳ
Hà Chu Lai Quảng
Nam

Tổ chức khảo sát thực tế điều chỉnh
cục bộ phạm vi, ranh giới CCN
14h00
Thương tín ,phường Điện Nam Đông,
TX Điện Bàn

PQH

UBND thị xã Điện
Bàn

A Trực

Đảng ủy khối các
cơ quan tỉnh
Quảng Nam

Tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm triển
7h30 khai các văn bản và hướng dẫn nghiệp
vụ công tác thi đua, khen thưởng
Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở
Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư
7h30
nghe báo cáo các danh mục đầu tư
Khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các
7h30 địa phương về nhà ở cho người có
công.

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Hội
đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh để
nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Tài chính báo cáo việc hoàn chỉnh và
08h00
thẩm định Quyết định sửa đổi, bổ sung
Quy định và Bảng giá đất thời kỳ 2015THỨ SÁU
2019 và hệ số điều chỉnh giá đất trên
16.11.2018
địa bàn tỉnh.

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

A Phú

A Mai

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

Khảo sát hiện trường để kiểm tra quy
hoạch của dự án Hệ thống thoát nước
08H00
cho các dự án ven biển phía Bắc TX
Điện Bàn (gđ II)

QLHT

Phường Điện
Ngọc, TX Điện
Bàn

Hội thảo " Phương pháp xác đinh mức
08h00 chi phí gián tiếp; Phương pháp xác
định đơn giá nhân công xây dựng"

QLHT

Loan

Cục Công tác
phia Nam, Bộ Xây
dựng

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung
Ban GĐ LĐ Phòng

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp giải
quyết việc sử dụng chi phí dự phòng
13H30
của các gói thầu áp dụng hình thức
hợp đồng trọn gói.
THỨ SÁU
Đánh giá lại tình trạng nhà làn việc tạm
16.11.2018 14h00 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nông
Sơn
Tổ chức họp trao đổi, thống nhất xác
14H00 định loại khoáng sản tại các khu vực
đã thống nhất chủ trương.

A Phú

Địa điểm

Phương
tiện

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

Hoãn

CV

QLHT

Viện kiểm sát
nhân dân huyện
Nông Sơn

QLHT

Sở Tài nguyên và
Môi trường

THỨ BẢY
17.11.2018
CHỦ NHẬT
18.11.2018

VĂN PHÒNG SỞ

