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 : 02.03.2020 đến ngày : 08.03.2020
Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

7h30

THỨ HAI
02.03.2020

LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp
thường kỳ trực tuyến với các ngành và địa
phương để đánh giá công tác chỉ đạo điều
13h30
hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, hai
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm
tháng 3/2020 …

Lãnh
đạo

Phòng tiếp công
dân

A Phú

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

Kiểm tra thực địa thực hiện dự án ĐTXD nhà ở
Khu phố chợ Điện Nam Bắc phục vụ công tác
14h00 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ
sơ kèm theo, địa chỉ khu đất tại phường Điện
Nam Bắc

A Mai

Khu phố chợ Điện
Nam Bắc, phường
Điện Nam Bắc, TX
Điện Bàn

Tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo để
14h30 đưa hạng mục casino của dự án Khu nghỉ
dưỡng Nam Hội An đi vào hoạt động.

A Mai

Khu nghỉ dưỡng
Nam Hội An

Làm việc với UBND các xã và huyện Tây Giang
08h00 theo KH 01/KH-BCĐ ngày 21.01.2020 của Ban
Chỉ đạo tỉnh

UBND huyện Tây
Giang

A Tú

Tổ chức xác định tỷ lệ phần trăm ( mức bồi
thường) còn lại của công trình để làm cơ sở
08h00
thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ GPMB và
tái định cư

THỨ BA
03.03.2020

CV

QLHT

Nhà máy SX gạch
nhẹ khí chưng áp

UBND tỉnh nghe Câu lạc bộ Bóng đá Quảng
Nam báo cáo tình hình hoạt động, thi đấu, cơ
08H00
sở hạ tầng phục vụ cho Câu lạc bộ bóng đá
chuyên nghiệp và các nội dung liên quan.

A Hùng

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

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo thị
08h00 xã Điện Bàn về công tác quy hoạch, quản lý
quy hoạch và đầu tư phát triển.

A Phú

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

Tổ chức kiểm tra thực tế thực hiện DA Nhà
08h30 máy gạch không nung tại thôn Trung An, xã
Quế Trung, huyện Nông Sơn.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp thông qua
nội dung trình HĐND tỉnh về Cơ chế hỗ trợ thực
13H30 hiện xử lý chất thải sinh hoạt trong Đề án quản lý
chất quản rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 2030.

A Tú

Thanh tra

DA NHà máy gạch
không nung tại
thôn Trung An, xã
Quế Trung, huyện
Nông Sơn

QLHT

Hội trường số 2
(tầng 2) Văn phòng
UBND tỉnh

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

THỨ BA
03.03.2020

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để
nghe báo cáo điều chỉnh dự án Phát triển môi
14h00 trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi
khí hậu thành phố Hội An (khoản vay 3340VIEADB),

A Phú

UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính
quyền điện tử tỉnh để nghe báo cáo tình hình,
08h00
A Hùng
kết quả thực hiện thời gian qua, nhiệm vụ triển
khai trong thời gian đến
Tổ chức làm việc đánh giá ảnh hưởng của dự
13h00 án Đường bao Nguyễn Hoàng đến hành lang
an toàn đường bộ
THỨ TƯ
04.03.2020

Tổ chức làm việc với UBND tỉnh trao đổi, thông
14H00 tin một số nội dung liên quan quy trình thủ tục
thực hiện 13 dự án khu dân cư, khu đô thị

14h00

A Phú

Tổ chức kiểm tra thực địa để có cơ sở xác
định giá khởi điểm của dự án

Kiểm tra địa điểm và làm việc về các nội dung
liên quan đến chủ trương và địa điểm nghiên
14h30 cứu đầu tư dự án Nhà máy cưa xẻ gỗ..và DA
Nhà máy SX viên nén gỗ xuất khẩu tại xã Sông
trà, huyện Hiệp Đức
UBND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch
và Đầu tư về nội dung trình tại kỳ họp HĐND
19h00 tỉnh lần thứ 15: Dự kiến kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 (cho ý kiến lần
2).

THỨ NĂM
05.03.2020

Phòng họp số 02,
trục sở UBND tỉnh

A Hùng

Tổ chức đi khảo sát hiện trạng công trình cần
đầu tư sữa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp ,
1 ngày
mở rộng trụ sở NLV trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam
Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo
08h00 huyện huyện Bắc Trà My về Quy hoạch xây
dựng vùng huyện và quản lý bảo vệ rừng

CV

Phương
tiện

PG định

Trạm Dược liệu Trà
Linh, huyện Nam
Trà My

PQH

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

CVP

Phòng họp số 2,
tầng 3, UBND tỉnh

QLHT

PH số 1 tầng 2,
UBND thành phố
Tam Kỳ

QLHT

PH A, tầng 3, VP
HĐND tỉnh

QLHT

Cty Xổ số kiến thiết
phường Điện Nam
Bắc, TX Điện Bàn

PQH

UBND xã Sông Trà

A Hùng

Phòng họp số 2
(tầng 3), UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo Sở
Xây dựng về công tác quản lý Nhà nước trong
08H00
A Hùng
lĩnh vực quy hoạch đô thị - nông thôn, kinh
doanh nhà ở và cơ chế hỗ trợ phát triển đô thị.

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

Tổ chức xem xét, thẩm định đối với diện tích
đất và tài sản gắn liền trên đất tại Lô đất số 5,
08H00
tờ bản đồ số 29,huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng
Nam.

A Tú

Thị trấn Hà
Lam,huyện Thăng
Bình

UBND tỉnh tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ
tháng 3/2020 để giải quyết các kiến nghị, phản
08H00 ánh của doanh nghiệp (trong đó có kiến nghị của
các doanh nghiệp về thông báo giá vật liệu xây dựng
và các chính sách liên quan đến xây dựng cơ bản).

A Tú

A Vũ

C Loan

Phòng họp Hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh

HOÃN

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

THỨ NĂM
05.03.2020

Tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xem xét hiện
trạng các công trình xung quanh, môi trường
13h30
thôn Phước Chánh và thôn Phước Phú Đông,
xã Phú Thọ ( nay xã Quế Mỹ)

QLHT

VP xã Quế
Mỹ,huyện Quế Sơn

Tổ chức Hội thảo tổng kết, đánh giá hiệu quả
13h30 hoạt động trong năm 2019 và đề xuất KH hoạt
động năm 2020.

A Mạnh

Trung tâm Hành
chính, quận Hải
Châu, TP Đà Nẵng

Tham dự họp Hội đồng tư vấn đánh giá,
nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN.

A Tú

Sở Khoa học và
Công nghệ

làm việc với Công ty TNHH phát triển Nam Hội
08h00 An về các nội dung liên quan để chuẩn bị đưa
Khu nghỉ dưỡng này đi vào hoạt động

A Mai

tại dự án Khu nghỉ
dưỡng Nam Hội An

14h00

THỨ SÁU
06.03.2020

CV

Tổ chức kiểm tra thực địa khu vực thăm dò và
14h00 xem xét các vấn đề liên quan ĐL-105, thôn
Nghĩa Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để
14h00 nghe báo cáo phương án cấp nước sạch phân
tán và vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

A Hùng

QLHT

Thôn Nghĩa Tây, xã
Đại Nghĩa

A Mạnh

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

THỨ BẢY
07.03.2020
CHỦ NHẬT
08.03.2020

VĂN PHÒNG SỞ

Phương
tiện

Hoãn

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ LĐ Phòng

10

CV

Phương
tiện

216,000

*

