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 : .04.11.2019 đến ngày : 10.11.2019
Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

7h30

THỨ HAI
04.11.2019

THỨ BA
05.11.2019

LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN

Lãnh
đạo

CV
Phòng tiếp công
dân

Dự buổi bàn giao Trụ sở làm việc Chi cục
PCTNXH thuộc Sở LĐ-TB&XH cho Chi cục An
08h00
toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế quản lý,
sử dụng

QLHT

Chi cục Phòng,
chống tệ nạn XH

Kiểm kê, đinh giá tài sản thanh lý khối nhà làm
việc Trạm Y tế thị trấn Núi Thành

QLHT

Trạm Y tế thị trấn
Núi Thành

Tổ chức kiểm tra thực địa để khảo sát giá đất
DA Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1
14h00
và 2 xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện
Núi Thành tỉnh Quảng Nam.

QLHT

Tập trung tại vị trí
Dự án

13h30

14h00

Mời làm việc liên quan đến phim tài liệu
“Những rặng dương cuối cùng”

A Tú

Phòng họp số 1,
Văn phòng Tỉnh ủy

7h30

Nghe Sở xây dựng báo cáo nội dung theo đề
cương KH số 52/KH-ĐGS

A Tú

PH B, tầng 4, VP
HĐND tỉnh

7h30

UBND tỉnh tổ chức họp nghe dự thảo các BC
trình HĐND tỉnh: (1) BC kết quả triển khai thực
hiện NQ: 159/2015/NQHĐND ; (2) BC kết quả
triển khai thực hiện NQ 134/2014/NQ-HĐND

7h30

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm xây
dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014-2019, triển khai
phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 2025 trên địa bàn tỉnh

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

C Bình

Hội trường Công an
tỉnh Quảng Nam

Thanh tra

TT thông tin chỉ huy
Công an tỉnh

UBND tỉnh tổ chức buổi tiếp doanh nghiệp
08H00 định kỳ tháng 11/2019 để giải quyết các kiến
nghị, phản ánh của doanh nghiệp

A Mai

Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh, số 28
Trần Phú, thành
phố Tam Kỳ

Tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan
để UBND huyện có cơ sở góp ý về việc tăng
08h00
cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn
vùng Đông

QLHT

UBND huyện Núi
Thành

Hội nghị trực tuyến " Tổng kết tình hình, kết
quả thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an về
08H00 đấu tranh ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật
trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng
sản

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

THỨ BA
05.11.2019

UBND tỉnh tổ chức họp nghe các ngành, địa
phương, đơn vị BC tình hình triển khai thực
13h30 hiện công tác GPMB DA Đường dây 500kV
Quảng Trạch – Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh
Quảng Nam

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

Tham gia kiểm tra thực địa để làm cơ sở thẩm
14h00 định giá đất cụ thể dự án khai thác quỹ đất khu
dân cư tổ 8, thị trấn Hà Lam

THỨ TƯ
06.11.2019

7H30

UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo tình hình
sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ
chức, đơn vị và doanh nghiệp theo Nghị định
số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính
phủ

7H30

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp để thông
qua các nội dung trình HĐND tỉnh

THỨ SÁU
08.11.2019

QLHT

UBND huyện Thăng
Bình

Phòng họp số 1
(tầng 3), UBND tỉnh.

Hoãn

QLHT

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

Hoãn

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch báo cáo Đề án Hỗ trợ bảo
08h00 tồn, phát huy một số loại hình văn hóa các dân tộc
thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 2025

PQH

phòng họp số 3
(tầng 4), UBND tỉnh

Tổ chức kiểm tra địa điểm và làm việc với Cty
TNHH Đại Phước Phú về một số nội dung liên
08h30
quan đến chủ trương DA cửa hàng xăng dầu
tại xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình

QLHT

xã Bình Lãnh,
huyện Thăng Bình

Tổ chức buổi kiểm tra hiện trường đối với
phần vật kiến trúc , cây cối,… bị ảnh hưởng dự
08h30
án Đường 129 đoạn qua xã Tam Quang, huyện
Núi Thành.

QLHT

UBND xã Tam
Quang

Kiểm tra hiện trạng nhà đất cơ sở 3 của Bệnh
viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam dôi dư,
13h30
không có nhu cầu quản lý, sử dụng tại khối 2,
thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành

QLHT

Khối 2, thị trấn Núi
Thành, huyện Núi
Thành

Khảo sát thực tế khu vực thực hiện Dự án
14h00 Trang trại chăn nuôi heo tại thôn Phương Nam,
xã Quế Phú huyện Quế Sơn

QLHT

xã Quế Phú, huyện
Quế Sơn, tỉnh
Quảng Nam

QLHT
PQH

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

PGđịnh

BV Đa khoa khu
vực Quảng Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với các
14h00 Sở, ngành, địa phương về đầu tư Khu du lịch
tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

PQH

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

Tổ chức Hội thảo" Thúc đẩy tiếp cận công trình
1 ngày xây dựng và giao thông đối với người khuyết
tật

QLHT

Khách sạn Mường
Thanh, Tp Tam Kỳ

7h30

THỨ NĂM
07.11.2019

CV

Phương
tiện

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe
Sở Xây dựng báo cáo nội dung trình kỳ họp
HĐND tỉnh cuối năm 2019

A Tú

09H00 Nghiệm thu bàn giao công trình nhà đặt máy

6h45

Dự lễ trồng cầy hưởng ứng ngày đô thị Việt
Nam 08/11 năm 2019

A Tú

Khu DC- TĐC
đường dẫn vào cầu
Kỳ Phú 1&2

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

THỨ SÁU
08.11.2019

THỨ BẢY
09.11.2019

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe báo
cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường,
14h00 giải phóng mặt bằng và thi công dự án Đường
Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc
đến tuyến tránh Tiên Kỳ).

8h30

Liên hiệp Doanh nghiệp Hàn Quốc Nam Á và
Đông Nam Á và Cơ quan Xúc tiến thương mại
đầu tư Hàn Quốc tổ chức “Hội nghị Thượng
đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc”.

QLHT

CV

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

Trung tâm Hội nghị
Khu phức hợp
THACO Chu Lai.

CHỦ NHẬT
10.11.2019

VĂN PHÒNG SỞ

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

10

CV

Phương
tiện

..

31

216,000

*

