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 :29.07.2019 đến ngày : 04.08.2019
Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

THỨ HAI
29.07.2019

13h30

THỨ TƯ
31.07.2019

PH B, tầng 4,VP
UBND tỉnh

Tổ chức kiểm tra địa điểm và làm việc với Cty
TNHH Nguyên Thịnh về một số nội dung liên quan
08h30
đến chủ trương và địa điểm nghiên cứu đầu tư mở
rộng dự án Kho hàng VLXD

QLHT

UBND thị xã Điện Bàn

Tổ chức làm việc điều chỉnh QH phân khu (1/2000)
các giai đoạn I,II,III tại Đô Thị mới ĐN-ĐN

PQH

UBND thị xã Điện Bàn

Tổ chức họp giải quyết một số tồn tại, vướng mắc
13h30 trong công tác bồi thường, giải pháng mặt bằng
mở rộng QLộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Phú Ninh

QLHT

Phòng họp số 3 (tầng
4), UBND tỉnh.

Tổ chức buổi làm việc để triển khai thực hiện XD
14h00 Trung tâm Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ đội Biên
Phòng

PQH

Bộ chỉ huy Bộ đội
biên phòng Quảng
Nam

9h30
THỨ BA
30.07.2019

Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng
7/2019

7h30

Về việc định giá thanh lý tài sản của Trường THPT
Lý Tự Trọng, xã Bình Trị huyện Thăng Bình

QLHT

Truường THPT Lý Tự
Trọng ,huyện Thăng
Bình

7h30

Ủy ban nhân dân tỉnh họp để nghe các ngành, địa
phương báo cáo và giải quyết các các tồn tại,
vướng mắc liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất
tại Khu dân cư số 10, phường Hòa Thuận, thành
phố Tam Kỳ

QLHT

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

QLHT
Thanh tra

Phòng họp số 3 (tầng
4), UBND tỉnh.

UBND tỉnh tổ chức họp bàn về tính pháp lý trong
quá trình huy động vốn của các doanh nghiệp đang
08H00 triển khai dự án; cách thức huy động vốn, những
hành vi bị nghiêm cấm và biện pháp xử lý theo quy
định của pháp luật hiện hành
13h30

Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm
2019

7h30

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo
phương án kiến trúc đầu tư nâng cấp, mở rộng
đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ

UBND tỉnh tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần
Tập đoàn T&T về thủ tục đầu tư Khu phức hợp đô
07H30 thị, dịch vụ thương mại và du lịch Điện Dương tại
phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng
Nam.

PH B, tầng 4, VP
HĐND tỉnh

A Phú

Tổ chức làm việc với Cty TNHH MTV Phước Thịnh
14h00 Palm Garden Resort xử lý tình trạng sạt lở bờ biển
Cửa Đại

THỨ NĂM
01.08.2019

CV

QLHT

A Tú

Khách sạn Palm
Garden Hội An
Văn phòng UBND tỉnh
(Phòng họp số 2, tầng
3).

Phòng họp số 3 (tầng
4), UBND tỉnh

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

8h00

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến
triển khai, tuyên truyền thi hành Luật Phòng, chống
tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của
Chính phủ

Thanh lý Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Trà
08h00 và Phòng khám Đa khoa khu vực Việt An, huyện
Hiệp Đức
THỨ NĂM
01.08.2019

08h00

Quy hoạch chi tiết ( 1/500) Khu du lịch Holiday Inn
Hội An Resort , phường Cẩm An, Tp Hội An.

Kế hoạch làm việc với Đoàn Kiểm tra giải quyết
08h00 những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân dẫn
đến các tồn tại đối với các dự án

08h30

Tham gia kiểm tra tài sản thẩm định giá lại đối với
tài sản kê biên của Cty IOC

Tổ chức thực hiện các chính sách trợ giúp người
1 buổi khuyết tật và nạn nhân chất độc hóa học trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam

7h30

Thanh tra

Trung tâm Hội nghị
tỉnh – Văn phòng
UBND tỉnh

QLHT

Huyện Hiệp Đức

PQH

PH Sở Xây dựng
Quảng Nam

Thanh tra

Thanh tra tỉnh Quảng
nam

Thanh tra

Cty CP dịch vụ hỗ trợ
và phát triển đầu tư
IOC

QLHT

HT Sở LĐ TBXH tỉnh
Quảng Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp về điều
chỉnh quy hoạch vệt cây xanh 20m dọc tuyến
đường ĐT603B từ thị xã Điện Bàn đến thành phố
Hội An.

Kế hoạch làm việc với Đoàn Kiểm tra giải quyết
08h00 những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân dẫn
đến các tồn tại đối với các dự án
THỨ SÁU
02.08.2019

A Phú

CV

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

Thanh tra

Thanh tra tỉnh Quảng
nam

Ủy ban nhân dân tỉnh họp để nghe các ngành, địa
phương báo cáo và giải quyết các các tồn tại,
13h30 vướng mắc liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất
tại Khu dân cư số 10, phường Hòa Thuận, thành
phố Tam Kỳ.

QLHT

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

Tổ chức đi thực địa, khảo sát giá đất, thu nhập
14h00 thông tin để làm cơ sở báo áo UBND tỉnh quyết
định giá khởi điểm

QLHT

UBND xã Bình Định
Băc

Làm việc với HĐ tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo
14h00 tỉnh Quảng Nam về vụ việc thu hồi đất của ông
Nguyên Văn Hiền

A Thái

UBND thị xã Điện Bàn

THỨ BẢY
03.08.2019
CHỦ NHẬT
04.08.2019

VĂN PHÒNG SỞ

Phương
tiện

HOÃN

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng
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