UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ XÂY DỰNG

Bình Phước, ngày 08 tháng 03 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG
(Tuần lễ 10/2021)
Thứ ngày

Giờ

Nội dung cuộc họp

Địa điểm

Thứ hai
ngày 08/3

14h30’

Họp liên quan đến quy hoạch phân khu KCN
Vcom thuộc khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

Hội trường
Sở Xây dựng

7h30’

Tiếp công dân định kỳ (do Thanh tra tỉnh chủ trì).

Ban Tiếp
công dân tỉnh

h

Dự Hội nghị quốc phòng địa phương, xây dựng Hội trường B
Bộ CHQS
khu vực phòng thủ tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm
tỉnh
vụ năm 2021.

’

7 30
Thứ ba
ngày 09/3

h

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Hội
nghị Ban lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng để thảo Phòng họp G,
luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh UBND tỉnh
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

’

9 30

h

14 00

’

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh: Chủ trì họp Phòng họp D,
nghe báo cáo tiến độ lập quy hoạch chi tiết khu UBND tỉnh
công viên Suối Cam và thi công dự án Xây dựng

Phòng
Lãnh đạo (+ Phòng,
Phương
chuẩn bị nội
tiện
ban dự)
dung
Ông Lâm Phó Giám đốc Sở
Phòng QLN
Ông Lập - PTP QLN
Ông Hòa - Phó
Thanh tra
Chánh TTra XD
XD
Ông Nam (QLXD)
Ông Dũng Giám đốc Sở

Ông Lâm Phó Giám đốc Sở

Phòng QLN

2

kè và nạo vét hồ Suối Cam.

Thứ tư
ngày 10/3

7h30’

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh Trưởng Ban chỉ đạo PKND tỉnh ủy quyền lãnh đạo
Bộ CHQS tỉnh: Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn
hướng dẫn thu thập, xác định khu vực cấm bay,
hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các
phương tiện bay siêu nhẹ theo Quyết định số
18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ (do BTL Quân khu 7 tổ chức).

Phòng giao
ban trực
tuyến, Bộ
CHQS tỉnh

Ông Lâm Phó Giám đốc Sở

8h30’

Khảo sát, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước
sạch tại thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Hội trường
Sở Xây dựng

Ông Tuấn - TPQLN

Phòng QLN

Họp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và giải quyết
những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực
hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự
án khu đô thị mới - Công viên Trung tâm Đồng
Xoài.

Hội trường
Sở Xây dựng

Ông Dũng Giám đốc Sở
Ông Sơn (QLN)

Phòng QLN

Ông Lâm Phó Giám đốc Sở

Phòng
QLXD

h

14 00

’

Xe Sở
LX: Trí

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền: Họp Thường
trực Tỉnh ủy, phiên thứ 7/2021, nội dung:
UBND tỉnh báo cáo:
Thứ năm
Ngày 11/3

h

’

8 00

- Báo cáo quy mô, phương án thiết kế Nhà thi đấu Phòng họp C,
đa năng tỉnh (giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng
Tỉnh ủy
tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp
đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Kiến nghị, đề xuất các ngành (Văn phòng UBND
tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).

3

8h00’

9h30’

14h00’

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Thanh tra
tỉnh: Chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị Hội trường
Ông Thuận - Phó
định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính UBMTTQVN
Chánh TTra XD
tỉnh
phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
VP Ban Quản
Ông Tuấn - TP.QLN
Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng lý Vườn quốc
Bà Giang - Phó
gia Bù Gia
năm 2020.
Chánh VP Sở
Mập

8h00’

Thứ sáu
ngày 12/3

9h00’

h

11 30

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Chủ trì họp
Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định giá đất cụ
Ông Dũng thể làm cơ sở tính tiền thuê đất: trả tiền một lần cho Phòng họp D,
Giám đốc Sở
Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú và Ngân UBND tỉnh Ông Hiệu - PTPQLN
hàng TMCP Công Thương Việt Nam; trả tiền hàng
năm cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 93.01S.
Ban QLDA
Xem xét thống nhất việc thực hiện xây dựng tuyến
đầu tư xây
Ông Tuấn (HT)
kênh N2 đoạn đi qua KCN Ledana.
dựng tỉnh
BCH Đảng bộ, Ban
Họp quy trình 05 bước lấy ý kiến thống nhất việc
Giám đốc Sở,
bổ nhiệm ông Trần Huy Cường - Phó Chi cục Hội trường
Trưởng, Phó các
trưởng phụ trách Chi cục GĐXD giữ chức vụ Chi Sở Xây dựng
phòng CM, đơn vị
cục trưởng phụ trách Chi cục GĐXD
trực thuộc Sở

’

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi: Dự hội thảo trực Phòng họp G,
tuyến xúc tiến đầu tư Nhật Bản do Tổng Công ty UBND tỉnh
Becamex IDC tổ chức.

Ông Lâm Phó Giám đốc Sở

Phòng QLN

Phòng QLN

Văn phòng
Sở, Chi cục

Văn phòng
Sở

Xe Sở
LX: Trí

4

Lưu ý:
- Các phòng được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp có trách nhiệm gửi tài liệu cho lãnh đạo Sở dự họp trước tối thiểu 01
ngày (thuộc lĩnh vực lãnh đạo phụ trách), tối thiểu 03 ngày (không thuộc lĩnh vực lãnh đạo phụ trách). Trường hợp nếu được phân công
mà không có nội dung liên quan cũng phải báo lãnh đạo Sở để có chỉ đạo kịp thời.
- Đối với cuộc họp, Hội nghị tại UBND tỉnh: Các phòng được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ
trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cuộc
họp, Hội nghị được chu đáo.
- Ông Nguyễn Hiếu Thọ, bà Phan Thị Thảo Hương đi học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị.

TL. GIÁM ĐỐC
Chánh Văn phòng

Huỳnh Thị Ngọc Mai

