
          UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ 

Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020 

(Các cơ quan, đơn vị tham dự họp phải thực hiện đeo khẩu trang theo quy định, rửa tay với dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng họp) 
 

Ngày Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Tham dự Ghi chú 

Thứ hai Sáng:     

14/12/2020 - 9h00, Nghe Văn phòng Đăng ký đất đai và Văn phòng Sở 

báo cáo Kế hoạch chuyển đổi số của Sở 

Đ/c Tùng Phòng họp A Sở Văn phòng ĐKĐĐ, VP Sở 

chuẩn bị báo cáo 

 

 Chiều:     

 - 14h00, Làm việc với Chi cục QLĐĐ rà soát các nhiệm vụ 

được giao 

Đ/c Tùng Phòng họp A Sở Chi cục QLĐĐ chuẩn bị báo 

cáo 

 

 - 14h00, Nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo xử lý việc quản 

lý khai thác yến sào giai đoạn 2021-2030 

Đ/c Thanh-PCT Phòng họp B 

UBND tỉnh 

Đ/c Vinh  

Thứ ba Sáng:     

15/12/2020 - 8h00, Họp báo cáo số liệu theo yêu cầu của Thanh tra 

Chính phủ 

Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh Đ/c Tùng, Chi cục QLĐĐ  

 - 7h30, Họp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước của Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước 

Đ/c Vinh Huyện Tuy 

Phước 

Phòng TNN&KTTV chuẩn 

bị nội dung và mời 

VP bố trí xe 

 - 8h00, Làm việc với Đoàn công tác Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp Sở Tư pháp Đ/c Quang, Thanh tra Sở  

 - 8h00, Tập huấn nâng cao năng lực thành viên mạng lưới 

VNGO-EVFTA và các tổ chức xã hội có liên quan về 

Thương mại và Phát triển bền vững (TSD) và Nhóm tư vấn 

trong nước (DAGs) trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA tại 

khu vực miền Trung 

SRD KS Hoàng Yến Đ/c Hương  

 - 8h00, Hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 

1521/QĐ-TTg và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục 

pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương 

Hội đồng Phối 

hợp PB GDPL 

tỉnh 

Phòng họp B 

UBND tỉnh 

Ủy quyền đ/c Hòa-Chánh 

Thanh tra dự 

 



Ngày Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Tham dự Ghi chú 

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Làm việc với Tập đoàn PNE (Cộng hòa Liên bang 

Đức) về Dự án Trang trại điện gió ngoài khơi tỉnh Bình 

Định 

Đ/c Long-CT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Vinh  

 - 14h00, Làm việc với Đoàn công tác liên ngành do Bộ Tư 

pháp chủ trì kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

Đ/c Thanh-PCT Phòng họp B 

UBND tỉnh 

Đ/c Quang, Thanh tra Sở  

Thứ tư Sáng:     

16/12/2020 - 8h00, Họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở năm 2020 

Đ/c Tùng Phòng họp A Sở Các đ/c PGĐ Sở, trưởng 

phòng, trưởng hoặc phó phụ 

trách đơn vị trực thuộc, VP 

Sở chuẩn bị báo cáo 

 

 - 7h30, Họp giải quyết kiến nghị của Công ty CP Khai 

Sáng về thực hiện dự án Trường Liên cấp song ngữ Quốc 

tế EMASI Quy Nhơn tại Khu ĐT-DL-VH-TT hồ Phú Hòa 

Đ/c Quang Hội trường Sở Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội 

dung và mời 

CC QLĐĐ 

chuẩn bị phòng 

họp 

 - 9h30, Họp đề xuất xử lý nội dung Tờ trình 199/TTr-

UBND ngày 18/6/2020 của UBND TP Quy Nhơn về xác 

định giá đất để thu tiền sử dụng đất 4 hộ dân thuộc khu tập 

thể Cty Lương thực Bình Định, phường Ghềnh Ráng 

Đ/c Quang Hội trường Sở Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Hội nghị triển khai phố biến Nghị quyết Đại hội 

tỉnh đảng bộ và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 

2020-2025 

Đ/c Tùng Hội trường Sở Các đ/c PGĐ Sở, đảng viên 

toàn Đảng bộ Sở 

VP Đảng ủy và 

VP Sở chuẩn bị 

nội dung 

 - 14h00, Họp xem xét các trường hợp nộp chậm tiền sử 

dụng đất đấu giá 

Đ/c Quang Phòng họp A Sở Trung tâm PTQĐ chuẩn bị 

nội dung và mời 

 

 - 15h30, Họp rà soát tài sản của Trại thực nghiệm vật nuôi 

Diêu Trì, xã Phước An 

Đ/c Quang Phòng họp A Sở Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

Thứ năm Sáng:     

17/12/2020 - 7h30, Họp bàn nội dung chuyển mục đích sử dụng đất và 

tách thửa trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Tùng Phòng họp A Sở Đ/c Quang, Chi cục QLĐĐ 

chuẩn bị nội dung và mời 

 



Ngày Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Tham dự Ghi chú 

 - 9h30, Họp thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập 

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của tỉnh 

Đ/c Quang Phòng họp A Sở Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 - 8h00, Hội thảo hướng dẫn quản lý và sử dụng các vùng 

đất ngập nước 

Cục Bảo tồn 

thiên nhiên và 

ĐDSH 

Hội trường Sở Đ/c Hương, Chi cục BVMT 

chuẩn bị nội dung và mời 

CC BVMT 

chuẩn bị phòng 

họp 

 - 9h00, Hội thảo nhiệm vụ điều chỉnh quyết định về phân 

vùng xả thải 

Đ/c Hương Phòng họp CC 

BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Họp báo cáo Dự thảo chính sách bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án 

thuộc KĐT Quy Hòa tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng 

Đ/c Thanh-PCT Phòng họp B 

UBND tỉnh 

Đ/c Quang, Trung tâm 

PTQĐ, Chi cục QLĐĐ 

 

 - 14h00, Hội thảo nhiệm vụ điều tra đánh giá các điểm có 

khả năng nhiễm dioxin 

Đ/c Hương Phòng họp CC 

BVMT 

Trung tâm Quan trắc chuẩn 

bị nội dung và mời 

 

Thứ sáu Sáng:     

18/12/2020 - 8h00, Dự gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) 

Đ/c Long-CT Bộ CHQS tỉnh Đ/c Vinh  

 - 8h00, Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 

Đ/c Thanh-PCT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Quang, Thanh tra Sở  

 - 8h00, Họp thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Đê sông Cây 

Me, xã Phước Hòa và Phước Sơn của BQL DA ĐTXD và 

PTQĐ huyện Tuy Phước 

Đ/c Hương Phòng họp CC 

BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Đối thoại giải quyết khiếu nại ông Đinh Thanh 

Duy, p.Ghềnh Ráng, ông Nguyễn Kim Dũng, xã Nhơn Lý 

Đ/c Quang Ban Tiếp công 

dân tỉnh 

Thanh tra Sở chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

VĂN PHÒNG SỞ 


