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 : 07.03.2022 đến ngày : 13.03.2022
Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ

THỨ HAI
07.03.2022

LĐ Phòng

CV

14h00

Họp thông qua nội dung dự kiến trình Hội đồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6: Quy định hỗ trợ
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2021-2025

A Tứ

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

08h00

UBND tỉnh tổ chức buổi tiếp doanh nghiệp định
kỳ tháng 3/2022 để giải quyết một số vướng mắc
khó khăn cho các doanh nghiệp.

A Hoa

Phòng họp Hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh

08h00

Họp rà soát hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư
Khu đô thị hỗn hợp trục Điện Biên Phủ, thành
phố Tam Kỳ và thảo luận về các nội dung liên
quan đến dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

QLHT

Hội trường số 2,
tầng 3, Văn phòng
UBND tỉnh

08h00

Giấy mời họp Tổ soạn thảo Nghị quyết “Quy
định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ
vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp
nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam"

QLHT

Sở Lao động Thương binh và Xã
hội tỉnh Quảng Nam

08h40

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tổ chức
kiểm tra cơ sở nhà đất do Trường Cao đẳng
Quảng Nam quản lý

QLHT

thị xã Điện Bàn và
huyện Duy Xuyên.

14h00

Giấy mời kiểm tra thực địa khu vực đề nghị cho
phép khai thác khoáng sản đất san lấp, xây
dựng công trình Hồ chứa nước Hố Do tại xã
Bình Phú và xã Bình Quế, huyện Thăng Bình

QLHT

xã Bình Phú và xã
Bình Quế, huyện
Thăng Bình

14h00

Nghe báo cáo tình hình, tiến độ giải quyết các
vụ án , vụ việc thuộc diện BTV Tỉnh ủy theo dõi,
chỉ đạo.

A Mai

Hội trường tỉnh ủy

08h00

Tổ chức xem xét, thẩm định và định giá tài sản
tranh chấp diện tích đất thuộc thôn Duy Hà, xã
Bình Dương, huyện Thăng Bình tinh Quảng Nam.

A Thái

xã Bình Dương,
huyện Thăng Bình
tinh Quảng Nam.

08h00

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Lao động
– Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên
quan báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung
trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6

14h00

Tổ chức khảo sát, kiểm tra thực địa các danh
mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa,
rừng phòng hộ bổ sung vào kế hoạch sử dựng
đất năm 2022 của huyện Thăng Bình.

14h00

Tổ chức xem xét, thẩm định và định giá tài sản
tranh chấp diện tích đất thuộc khu phố 03, thị
trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình tinh Quảng Nam.

THỨ BA
08.03.2022

THỨ TƯ
09.03.2022

A Hùng

A Phú

PH số 2 (tầng 3),
Văn phòng UBND
tỉnh

A Bá

PQH

UBND huyện Thăng
Bình

A Thái

thị trấn Hà Lam,
huyện Thăng Bình
tinh Quảng Nam.

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ

THỨ TƯ
09.03.2022

THỨ BẢY
12.03.2022

CV

14h00

UBND tỉnh tổ chức họp để góp ý Cổng thông tin
điện tử Xúc tiến đầu tư và rà soát công tác đấu
thầu lựa chọn Nhà đầu tư

CVP

Hội trường số 02
(tầng 2), UBND tỉnh.

08h30

Tổ chức xem xét, thẩm định và định giá tài sản
tranh chấp trong vụ án tại thửa đất số 21, tờ bản
đồ số 31 tại khối Tu Lễ, phường Cẩm Phố, Tp
Hội An, tỉnh Quảng Nam,

Ttra

Phường Cẩm Phô,
Tp Hội An.

14h00

Tham gia họp liên ngành đối với các vụ việc
Công ty cổ phần Bách Đạt An, vụ Huỳnh Thị
Huyền Như.

A Thái

Cục Thi hành án
dân sự tỉnh Quảng
Nam.

14h00

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe các địa
phương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây
dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo các
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện
chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên
địa bàn tỉnh

14h30

Giấy mời kiểm tra thực tế khu vực đề nghị gia
hạn giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp
tại Dự án mở rộng Trường Mẫu giáo Hướng
Dương, thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện
Nông Sơn.

QLHT

thôn Phước Viên,
xã Quế Trung,
huyện Nông Sơn

7h30

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo phương án
thiết kế kiến trúc công trình Trường THPT Núi
Thành, huyện Núi Thành

PQH

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

08h30

Tổ chức kiểm tra thực tế khu vực UBND huyện
Đại Lộc tại mỏ đất sét cảu Cty TNHH MTV
Khoáng sản Hùng Thắng.

QLHT

Xã Đại Phong và Đại
Tân, huyện Đại Lộc.

08h30

Họp giải quyết những vướng mắc liên quan đến
mặt bàng thi công Công trình Trụ sở Viện kiểm
sát nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

9h30

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo phương án
thiết kế kiến trúc công trình Trường THPT
Lương Thúc Kỳ, huyện Đại Lộc

14h00

Mời họp Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất để
thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Thăng
Bình

08h00

V/v khảo sát thực tế và nghe báo cáo đề xuất ý
tưởng đầu tư xây dựng Khu dịch vụ du lịch Bãi
Rạng, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

THỨ NĂM
10.03.2022

THỨ SÁU
11.03.2022

LĐ Phòng

Phương
tiện

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

A Bá

Thị trấn Đông Phú,
huyện Quế Sơn

PQH

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

Sở Tài nguyên và
Môi trường

A Bá

PQH

UBND huyện Núi
Thành

CHỦ NHẬT
13.03.2022

VĂN PHÒNG SỞ

Hoãn

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ

LĐ Phòng

CV

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ

LĐ Phòng

CV

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ

LĐ Phòng

CV

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ

LĐ Phòng

CV

Phương
tiện

Thành phần tham dự
Thời gian

Nội dung

Địa điểm
Ban GĐ

LĐ Phòng

Phương
tiện

CV

.

