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 : 18.04.2022 đến ngày: 24.04.2022
Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ

THỨ HAI
18.04.2022

CV

CVP

Hội trường Cục
Thống kê

Thanh tra

phường Cẩm Phố
Tp Hội An, tỉnh
Quảng Nam.

A Vũ

Phòng họp Sở Kế
hoạch và Đầu tư

khảo sát, đánh giá hiện trạng, xem xét qui mô
đầu tư theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo

CVP

Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Quảng Nam

UBND huyện Đông Giang tổ chức lấy ý kiến góp
ý dự thảo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ
08h00
lệ 1/10.000) đô thị Sông Vàng giai đoạn đến năm
2030 và năm 2045.

PQH

phòng họp số 02
UBND huyện Đông
Giang.

A Tuấn

Trụ sở UBND huyện
Núi Thành.

Kiểm tra phương án sắp xếp cơ sở nhà đất của
09h00 đơn vị trực thuộc Agribank chi nhánh tỉnh
Quảng Nam.

QLHT

Xã Tam Quang,
huyện Núi Thành.

Nghe báo cáo đề án ứng dụng hệ thống thông
16h00 tin quy hoạch xây dựng GIS và bản thử nghiệm
ứng dụng

CVP

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

Tổ chức xem xét. Thẩm định đối với diện tích
thửa đất số 532/1 tờ bản đồ số 6 tại tổ 8 khu
08h00
phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh
Quảng Nam.

A Thái

Thị trấn Hà Lam,
huyện Thăng Bình,
tỉnh Quảng Nam.

A Hoa

Trụ sở tiếp công
dân tỉnh

08H00

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Hệ thống chỉ tiêu
thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

LĐ Phòng

Tham gia Hội đồng xem xét, thẩm định tại chỗ
;tại thửa đất số 132, tờ bản đồ 30 thuộc khối
08h00
Ngọc Thành, phường Cẩm Phố Tp Hội An, tỉnh
Quảng Nam.
Thảo luận một số nội dung liên quan đến thủ
tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án
14h00
khai thác khoáng sản để đấu giá quyền khai
thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

14H00

GM kiểm tra thực địa và làm việc về các nội
dung liên quan đến đề xuất danh mục dự án
1 ngày
nghiên cứu đầu tư trên địa bàn huyện Núi
THỨ BA
Thành tháng 4/2022
19.04.2022

Giấy mời tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm
THỨ TƯ 08h00 2022
20.04.2022
Giấy mời họp HĐTĐ giá đất cụ thể để thẩm định
02 phương án giá đất cụ thể: Dự án đầu tư xây
dựng nhà ở Khu dân cư trung tâm thị trấn Tân
08h00
An, Hiệp Đức và dự án Khai thác đá vôi làm vật
liệu sản xuất xi măng tại thị trấn Thạnh Mỹ
huyện Nam Giang.

A Bá

Phương
tiện

Hội trường (tầng 3),
Sở Tài chính Quảng
Nam

Hoãn
928/CV

Kiểm tra xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy
08h00 mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện xá hội hóa
đối với Cty TNHH Đầu tư giáo dục ABC

THỨ TƯ
20.04.2022

C Trang

Cty TNHH Đầu tư
giáo dục ABC, Tp
Tam Kỳ

Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi
đưa vào sử dụng các hạng mục: Tuyến năng
lượng, Nhà máy và kênh xả, Đường dây và trạm
10h00
biến áp, thiết bị cơ điện nhà máy, ngăn lộ trạm
cắt Trà Don thuộc Công trình thủy điện Nước
Biêu.

QLHT

Thôn 4, xã Trà
Cang, huyện Nam
Trà My, tỉnh Quảng
Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với
Thanh tra tỉnh và các ngành, địa phương liên
14h00
quan về thanh tra dự án tại cụm công nghiệp
Nam Chu Lai.

A Thái

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

CVP

Hội trường số 02
(Tầng 2), Văn phòng
Ủy ban nhân dân
tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến
với các Sở, Ban, ngành, địa phương để hướng
dẫn sử dụng lại và giải đáp các khó khăn,
14H00
vướng mắc khi triển khai Phân hệ giám sát
nhiệm vụ trên Q-Office và Hệ thống thông tin
báo cáo tỉnh (LRIS).
Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Tân Á Đại
14h00 Thành về nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư
trên địa bàn tỉnh
Họp về các tồn tại liên quan đến dự án Khu sinh
15h00 hoạt truyền thống thanh thiếu nhi Nước Oa,
huyện Bắc Trà My
Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn
quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục
08h00
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn
2021 - 2025 (Công điện số 568/CĐ-VPCP ngày
20/4/2022 của Văn phòng Chính phủ kèm theo)
THỨ NĂM
21.04.2022

THỨ SÁU
22.04.2022

CHỦ NHẬT
24.04.2022

C Trang

Sở Tài chính Quảng
Nam

Phòng họp số 2
(Tầng 3) – trụ sở
UBND tỉnh.

A Tú

Giấy mời họp trao đổi kỹ thuật lần thứ nhất về
Dự án “Phát triển năng lực về công nghệ bảo trì
08h30
thông minh cho các cây cầu cũ tại tỉnh Quảng
Nam, Việt Nam

QLHT

Tầng 3, khách sạn
Mường Thanh,TP
Tam Kỳ, tỉnh Quảng
Nam.

CV kiểm tra công tác nghiêm thu hạng mục đầu
2 ngày
mối TD Đăk Di 1( 21-22/04/2022)

A Mạnh

công trình thủy điện
Đăk Di 1 - xã Trà
Don, huyện Nam Trà
My

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, công
chức là trưởng, phó phòng và tương đương
08h00
trực thuộc các cơ quan khối Đảng, chính
quyền, Mặt trận và đoàn thể CT-XH tỉnh năm
2022

CVP

Hội trường số 01,
Văn phòng UBND
tỉnh

CVP

phòng họp số 2,
tầng 3, UBND tỉnh

A Mạnh

UBND huyện Quế
Sơn.

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Thông tin
và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan báo
08h00
cáo công tác chuyển đổi số, nhất là triển khai
các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đi kiểm
tra thực tế và làm việc với UBND huyện Quế
14h00
Sơn giải quyết một số vướng mắc liên quan
đến di dời chợ Bà Rén.

THỨ BẢY
23.04.2022

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

A Hùng

A Hùng

VĂN PHÒNG SỞ

2850

