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 : 18.03.2019

đến

24.03.2019

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

7h30 LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN
THỨ HAI
18.03.2019

CV
Phòng tiếp công
dân

Lãnh đạo

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp
nghe báo cáo về công tác thu hồi đất,
giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế
10h00
mở Chu Lai và thu hồi đất, đấu giá,
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại Khu
Kinh tế mở Chu Lai

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

Tổ chức công tác nghiệm thu khi hoàn
08h30 thành thi công xây dựng hạng mục
công trình

QLHT

Tuyến ĐH.1HĐ,
huyện Hiệp Đức

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp
nghe báo cáo Quy hoạch phân khu
THỨ BA 14H00 Khu công nghiệp chuyên nông - lâm
nghiệp Thaco Chu Lai (diện tích 451ha)
19.03.2019
thuộc KCN Tam Anh trên địa bàn xã
Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

PQH

phòng họp B,
tầng 4, HĐND
tỉnh.

QLHT
Thanh tra

Sở Xây dựng
Quảng Nam

Rà soát, kiểm tra các vấn đề liên quan
đến việc huy động vốn, chuyển
14h00
nhượng quyền sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam .
UBND tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn
giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật
08h00 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng
dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 20122018”
THỨ TƯ
20.03.2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ
chức tiếp công dân định kỳ tháng 3
08h00
năm 2019 theo quy định của Luật Tiếp
công dân.
Nghe giới thiệu về công nghệ xử lý rác
thải và báo cáo sơ bộ các nội dung
14h00 liên quan đến dự định đầu tư Nhà máy
xử lý rác thải thành điện năng tại tỉnh
Quảng Nam.

A Tú

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

A Phú

Thanh
Tra

Ban Tiếp công
dân tỉnh, số 06
đường Trần Hưng
Đạo, thành phố
Tam Kỳ.

QLHT

Sở Tài nguyên và
Môi trường

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

THỨ TƯ
20.03.2019

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về
14h00
dự án đầu tư xây dựng Trường Trung
học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu

CV
Phòng họp số 1
tầng 3, Văn phòng
Ủy ban nhân dân
tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc
với Đoàn công tác ADB về Dự án Mở rộng
15h30
nhà máy nước Điện Nam – Điện Ngọc và
Tam Hiệp, vay vốn ADB

QLHT

Phòng họp số 02
(tầng 3), trụ sở
UBND tỉnh;

PQH

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

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra
công tác giải phóng mặt bằng các
08h00
công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XXII tại huyện Núi Thành.

QLHT

Trường THPT
Nguyễn Huệ, xã
Tam Hiệp, huyện
Núi Thành

kiểm tra thực tế và làm việc với UBND
THỨ NĂM
huyện Phước Sơn về công tác quản lý
21.03.2019 08h00
tài nguyên khoáng sản và phát triển
dược liệu

QLHT

huyện Phước
Sơn;

Tổ chức kiểm tra địa điểm và làm việc
với Cty TNHH Phúc Hoàng Ngân liên
08h00
quan đên dự án Trung tâm đào tạo và
sát hạch lái xe

PQH

xã Tam Đàn
huyện Phú Ninh

QLHT

Nút giao Nguyễn
Trường Tộ tuyến
ĐT607

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị
7H30 đánh giá dự án Tổng thể sắp xếp dân
cư ven biển

A Phú

Tổ chức kiểm tra hiện trường để thống
14h30 nhất giải pháp thiết kế đối với dự án
Nâng cấp, MR tuyến đường ĐT 607.

Nghĩa trang liệt sỹ
tỉnh và Tượng đài
Mẹ Việt Nam anh
hùng, xã Tam
Phú, thành phố
Tam Kỳ

Mời dự lễ đặt vòng hoa tưởng niệm
6h30 các anh hùng liệt sỹ và dâng hoa tri ân
Mẹ Việt Nam anh hùng

UBND tỉnh nghe Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội báo cáo thiết
kế công trình cải tạo khu mộ trong
THỨ SÁU 08h00
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia
22.03.2019
tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tại
Quảng Nam
13h30

Tổ chức kiểm tra thực địa khu vực
UBND huyện Quế Sơn

Tổ chức buổi kiểm tra thực tế DA Khu
14h00 du lịch sinh thái Sông Hàn tại phường
Điện Ngọc, TX Điện Bàn.

THỨ BẢY
23.03.2019

Tổ chức khánh thành và đưa vào sử
dụng khu chẩn đoán hình ảnh và điều
09h00
trị kỹ thuật cao phục vụ nhu cầu khám
chữa bệnh của nhân dân.

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

A Tú

A Tú

QLHT

UBND xã Quế
Hiệp

PQH

Trụ sở Cty TNHH
Resort Route Inn
Việt Nam

Bệnh viện đa
khoa Vĩnh Đức

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

23.03.2019

Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa
vào sử dụng" Hạng mục Hệ thống điện
08h30
chiếu sáng, đèn tinm hiệu giao thông
cây xanh

QLHT

CV

Phường Vĩnh
Điện, TX Điện Bàn

CHỦ NHẬT
24.03.2019

VĂN PHÒNG SỞ

Phương
tiện

576384

3186000

