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 : 13.05.2019

đến 19.05.2019
Thành phần tham dự

Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

7h30 LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN
THỨ HAI
13.5.2019

THỨ BA
14.5.2019

Phòng tiếp công
dân

Lãnh đạo

Kiểm tra thực địa giá trị hiện có của
công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng
14h00
GPMB trong DA ĐTXD nhà ở khu phố
chợ Chiên Đàn

QLHT

UBND xã Tam
Đàn

Đề nghị thẩm định, phê duyệt QH xây
08h00 dựng vùng huyện Đông Giang, giai
đoạn đến năm 2020 và năm 2030.

PQH

Sở Xây dựng
Quảng Nam

Tổ chức họp bàn về việc đấu nối
08h00 đường vào Khu nghỉ dưỡng Nam Hội
An với đường 129

QLHT

Sở Giao thông
vận tải

PQH

Phòng họp số 2,
tầng 3 Văn phòng
UBND tỉnh

CVP

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

QLHT

BV Đa khoa khu
vực Quảng Nam

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo
cáo tình hình quy hoạch và cấp phép
khai thác đất san lấp, xây dựng công
7h30
trình trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Công văn số 1777/UBNDKTN ngày 04/4/2019.

QLHT

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

Kiểm tra tiến độ, công tác quản lý chất
08h00 lượng các công trình thủy điện trên địa
bàn tỉnh

PGĐịnh

Thủy điện Tr'Hy
; Đăk Mi2; Sông
tranh 4.

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ
Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 nghe
14H00
báo cáo đề xuất bố trí đất xây dựng trụ
sở trên địa bàn huyện Núi Thành
Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị
giao ban trực tuyến về tình hình, kết
quả cải cách hoạt động kiểm tra
chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa
14h00
điều kiện kinh doanh, thủ tục hành
chính và giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông
Kiểm kê, xác định đánh giá tài sản
14h00 thanh lý, vật tư thu hồi tổ chức bán
thanh lý tài sản

THỨ TƯ
15.5.2019

CV

Tổ chức làm việc với UBND huyện Bắc
Các
Trà My về các nội dung lĩnh vực: Quy
phòng
14h00
Lãnh đạo
hoạch, Phát triển đô thị, QLXD và Hạ
chuyên
tầng kỹ thuật.
môn

UBND huyện Bắc
TRà My

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

Tổ chức kiểm tra địa điểm thực hiện
14h30 dự án Nhà máy SX bê tông thương
phẩm và VLXD.
Tổ chức thẩm định tại chỗ và định giá
08h00 tài sản tranh chấp yêu cầu ông Phạm
Gia Điền

PQH

Cụm công nghiệp
Quế Cường

Thanh tra

Khối phố Cẩm Sa,
phường Điện
Nam Bắc, TX Điện
Bàn , tỉnh Quảng
Nam

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực
tuyến đánh giá tình hình triển khai thi
08H30
hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản
công
THỨ NĂM
16.5.2019

Phòng họp trực
tuyến tại trụ sở
Kho bạc Nhà
nước tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp và
làm việc với Đoàn công tác của Ngân
14H00 hàng Châu Á (ADB) để trao đổi về hợp
tác thực hiện dự án Chiếu sáng thông
minh tiềm năng tại tỉnh Quảng Nam

QLHT

Phòng họp số 2,
tầng 3, trụ sở
UBND tỉnh.

CVP

TT Hội Thảo-Đại
học Quảng Nam

A Mai

HT số 2, tầng 2,
UBND tỉnh Quảng
Nam

Tổ chức Lễ Tuyên dương, khen
thưởng năm 2019 vfa Giao lưu điển
08h00 hình tiêu biểu học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.

A Trực

HT số 1, VP UBND
tỉnh Quảng Nam

Tham gia việc kiểm tra, xác minh hiện
08h00 trạng tài sản đã kê biên, tạm giữ của
ông Trần Quốc Thự

Thanh tra

Khối phố 1,
Phường An
Sơn,Tp Tam Kỳ

Dự Bế mạc Ngày Hội phụ nữ khởi
nghiệp miền trung- Tây Nguyên và
18h30
Ngày Hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
Quảng Nam

7h30

THỨ SÁU
17.5.2019

CV

Tổ chức Hội nghị Khoa học và công
nghệ năm 2019

Tổ chức làm việc với Sở Xây dựng nội
13h30 dung thẩm tra, phục vụ kỳ họp thứ 10,
HĐND tỉnh Khóa IX

PH B,tầng 4, VP
UBND tỉnh

A TÚ

Tổ chức Hội thảo" Giải pháp tăng
cường ứng dụng tiến bộ khoa học và
13h30
công nghệ phục vụ sản xuất và đời
sống"

PQH

HT số 1, UBND
trỉnh Quảng Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp
nghe báo cáo quy hoạch xử lý rác thải
13H30
tập trung, thành lập Quỹ bảo vệ môi
trường

QLHT

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

Họp bàn thống nhất một số nội dung
liên quan đến việc hoàn trả vốn ngân
14h00
sách đối với các dự án, công trình
nước sạch

QLHT

PH tầng 2, VP Sở
Tài chính Quảng
Nam

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

THỨ BẢY
18.5.2019

Dự Khai mạc Ngày Hội phụ nữ khởi
nghiệp miền trung- Tây Nguyên và
09h00
Ngày Hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
Quảng Nam
Dự diễn đàn đối thoại giữa người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh
14h00
Quảng Nam với công nhân lao động
năm 2019

C Bình

A TÚ

CV

TT Hội Thảo-Đại
học Quảng Nam

Nhà văn hóa Lao
động KCN Điện
Nam- Điện Ngọc

CHỦ NHẬT
19.5.2019

VĂN PHÒNG SỞ

Phương
tiện

576384

3186000

