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 : 16.03.2020

đến 22.03.2020
Thành phần tham dự

Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

7h30 LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN

Phòng tiếp công
dân

Lãnh đạo

Họp UBND tỉnh và Tiểu ban Hậu cần
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về
việc trình HĐND tỉnh thông qua Nghị
7h30
A Hùng
quyết quy định một số mức chi đặc thù
trong phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh
THỨ HAI
UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc
16.03.2020 14H00 họp về khai thác du lịch lòng hồ thủy
điện Sông Bung 5.

A Hùng

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc
họp nghe báo cáo tình hình thực hiện
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày
14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi
15h00
phí đầu tư xây dựng và các Thông tư
hướng dẫn của Bộ Xây dựng về đơn
giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết
bị thi công xây dựng.

THỨ BA
17.03.2020

CV

Phòng họp số 2
(tầng 3), UBND
tỉnh

Hoãn

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

Hoãn

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

UBND tỉnh tổ chức đi kiểm tra thực tế
thi công công trình đường dây 110kV
dùng chung đấu nối cụm thủy điện
08H00
Nam Trà My vào hệ thống điện quốc
gia và các dự án thủy điện trên địa bàn
huyện Nam Trà My

QLHT

tại UBND huyện
Nam Trà My.

Tổ chức họp bàn thống nhất hướng đề
xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết dứt
điểm các nội dung liên quan đến Trung
14h00
tâm công tác xã hội Quang Nam cho
Trường mầm non Dorremon thuê XD
cơ sở mần non.

QLHT

VP Sở Tài chính
Quảng Nam

UBND tỉnh tổ chức họp bàn một số nội
14H00 dung liên quan đến quản lý nguồn thu
tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

A Mai

Trao đổi một số nội dung về xây dựng
tuyến phố văn minh đô thị.

C Bình

14h00

Phương
tiện

Phòng họp số 2,
Hoãn
tầng 3, Văn phòng
sang
UBND tỉnh
23.03.20
UBND phường
Tân Thạnh

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với
Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên
quan để nghe một số nội dung về các
15h00
khoản thu thuế tài nguyên và phí bảo
vệ môi trường đối với các Công ty khai
thác khoáng sản.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc
họp thông qua đồ án Quy hoạch phân
08h00
khu xây dựng (1/2000) Phân khu 6,
thành phố Tam Kỳ.

THỨ TƯ
18.03.2020

Bàn giao khu đất thu hồi và bàn
phương án xử lý tài sản gắn liền với
08h30
đất thu hồi của Cty TNHH MTV Xổ số
kiến thiết Quảng Nam

Tổ chức nghiệm thu trước khi đưa
08h30 hạng mục Chợ Viêm Đông vào hoạt
động.

THỨ NĂM
19.03.2020

A Phú

Tổ chức nghiệm thu kỹ thuật công
14h00 trình tại dự án Khu đô thị số
7B,phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn

Lãnh đạo

CV

Phương
tiện

QLHT

Phòng họp số 1
tầng 3 Văn phòng
UBND tỉnh

PQH

Phòng họp số 2,
Hoãn
tầng 3, Văn phòng
sang
UBND tỉnh.
24.03.20

QLHT

Cty TNHH MTV Xổ
số kiến thiết
Quảng Nam

QLHT

Khu tái định cư
các dự án tại các
phường Điện
Ngọc và Điện
Dương
( phân khu 1)

QLHT

Khu đô thị số
7B,phường Điện
Ngọc,TX Điện Bàn

THỨ SÁU
20.03.2020

THỨ BẢY
21.03.2020

CHỦ NHẬT
22.03.2020

VĂN PHÒNG SỞ

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

CV

Phương
tiện

576384

3186000

