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 : 30.03.2020 đến ngày : 05.04.2020
Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

THỨ HAI
30.03.2020

THỨ BA
31.03.2020

7h30

LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe
báo cáo đề xuất thỏa thuận địa điểm, hướng
08H00 tuyến nghiên cứu đầu tư dự án Hệ thông cấp
nước phòng mặn cho thành phố Hội An, công
suất 25.000 m

7H30

Lãnh
đạo

A Phú

Phòng tiếp công
dân

QLHT

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

Thanh tra

Trụ sở Tòa án
nhân dân cấp cao
tại Đà Nẵng

QLHT

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

HOÃN

3

/ng.đ.

Dự phiêm tòa xét xử vụ án Kinh doanh thương
mại về" Tranh chấp hợp đồng môi giới đất
nền"

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với
UBND thành phố Hội An và các ngành liên
08H00 quan về bố trí tái định cư cho các hộ dân bị
ảnh hưởng tại phân khu 1, dự án Khu đô thị An
Bàng.
UBND tổ chức họp để rà soát, đánh giá kết quả
triển khai thực hiện NQ HĐND tỉnh trong thời
gian qua (NQ có thời gian thực hiện đến năm
2020), bàn giải pháp thực hiện trong thời gian
08H00 đến; đồng thời rà soát công tác chuẩn bị, sự
A Hùng
cần thiết ban hành các NQ HĐND tỉnh trong
năm 2020 (nội dung cụ thể theo CTr công tác
của UBND tỉnh trong năm 2020 và các văn bản
chỉ đạo có liên quan).
THỨ TƯ
01.04.2020

CV

Phương
tiện

Phòng họp số 02
(tầng 3) - Văn
phòng UBND tỉnh

Kiểm tra đo đạt đối với 12 căn Villas thuộc dự
án Sunrise Hội An Beach Resort , tại đường Âu
08h00
Cơ, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh
Quảng Nam

Thanh tra

Phường Cửa Đại,
thành phố Hội An
tỉnh Quảng Nam

HOÃN

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để giải
quyết vướng mắc trong quá trình triển khai
08H00 thực hiện dự án Khu đô thị Thanh Hà, phân
khu số 01 tại phường Thanh Hà, thành phố Hội
An.

QLHT

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

HOÃN

QLHT

Cụm công nghiệp
An Lưu, phường
Điện Nam Đông, Thị
xã Điện Bàn

Tổ chức kiểm tra thực tế các công trình xử lý
08h00 chất thải của Dự án Hoàn thiện hạ tầng CCN
An Lưu ( GDD2)
Kiểm tra địa điểm và làm việc về các nội dung
liên quan đến chủ trương và địa điểm nghiên
08h30
A Hùng
cứu đầu tư dự án Chăn nuôi bò thịt cao sản tại
xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức.

UBND xã Thăng
Phước

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung
Ban GĐ LĐ Phòng

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp giải quyết
thủ tục đầu tư và cơ chế tài chính các dự án tái
14H00
định cư phục vụ dự án Khu nghỉ dưỡng Nam
Hội An.

THỨ TƯ
01.04.2020

A Phú

Tổ chức họp thông qua Quy hoạch phân khu
xây dựng ( tỷ lệ 1/2000) Phân khu 10- Trung
14h00
tâm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao
thành phố Tam Kỳ

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

HOÃN

CV

QLHT

Thôn Thuận Yên
Đông, xã Tam Sơn,
H Núi Thành

QLHT

PH A Sở Tài nguyên
và Môi trường

QLHT

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

GiỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/03

Bàn thống nhất các nội dung triển khai thi
08h00 hành Bản án số 75/2019/HC-PT ngày 14.06.2019
của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

THỨ SÁU
03.04.2020

Phương
tiện

UBND thành phố
Tam Kỳ

Kiểm tra thực địa đề nghị bổ sung quy hoạch
14h30 bến bãi tập kết VLXD cát, sỏi tại thôn Thuận
Yên Đông, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành.

THỨ NĂM
02.04.2020

QLHT

Địa điểm

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe Sở Tài
nguyên và Môi trường và các ngành báo cáo
08h00 tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm
toán nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất
giai đoạn 2014-2018 của tỉnh Quảng Nam.

A Phú

THỨ BẢY
04.04.2020
CHỦ NHẬT
05.04.2020

VĂN PHÒNG SỞ

HOÃN

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

10

CV

Phương
tiện

52

216,000

*

