
          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 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021 

(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:
 

    

14/6/2021 - 8h00, Họp Hội đồng thẩm định các dự án phải chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định 

tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 

Chính phủ 

Đ/c Thanh-

PCTTT 

Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Vinh, Phòng TNKS, 

Chi cục QLĐĐ, Chi cục 

BVMT 

 

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Họp nghe Sở Tài chính báo cáo chênh lệch tiền 

thuê đất dự án Trung tâm MM Mega Market Quy Nhơn 

thuộc Khu đô thị xanh Vũng Chua do điều chỉnh quy hoạch 

Đ/c Thanh-

PCTTT 

Phòng họp 3 

UBND tỉnh 

Đ/c Tùng, Chi cục QLĐĐ  

 
- 14h00, Họp nghe báo cáo nội dung thủ tục khai thác đất 

các công trình trọng điểm của tỉnh 

Đ/c Vinh Phòng họp A Sở Chi cục QLĐĐ, Chi cục 

BVMT, Phòng TNKS chuẩn 

bị nội dung 

 

 - Họp thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng đô thị Cát Tiến, huyện Phù Cát đến năm 2035 

Đ/c Hoàng-

PCT 

Phòng họp B 

UBND tỉnh 

Đ/c Quang  

Thứ ba Sáng:
 

    

15/6/2021 - 7h30, Họp HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 1 (1,5 ngày) Đ/c Long-CT TT Hội nghị tỉnh Đ/c Tùng  

 - 7h30, Họp xin chủ trương giao đất ở có thu tiền sử dụng 

đất các trường hợp lấn chiếm đất NTTS đã ban hành 

Quyết định thu hồi đất và bồi thường dự án Chỉnh trang 

đô thị khu dân cư tổ 48, KV 9a, P. Đống Đa 

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

dung và mời 

 

 - 9h30, Họp đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi 

thường, GPMB dự án đường Ngô Mây nối dài 

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

dung và mời 

 

 Chiều:
 

    



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

 - 14h00, Họp nội dung Công ty CP XNK An Phước Lợi lắp 

đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại khu đất được cho 

thuê đất làm Trang trại trồng cây nông nghiệp, cây dược 

liệu tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh 

Đ/c Quang Phòng họp A Sở Chi cục BVMT, Văn phòng 

ĐKĐĐ chuẩn bị nội dung 

và mời 

 

 - 15h30, Họp đề nghị công nhận QSDĐ Chùa Tịnh Lâm tại 

xã Cát Hưng, huyện Phù Cát 

Đ/c Quang Phòng họp A Sở Văn phòng ĐKĐĐ chuẩn bị 

nội dung và mời 

 

Thứ tư Sáng:     

16/6/2021 - 7h30, Họp HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 1 Đ/c Long-CT TT Hội nghị tỉnh Đ/c Tùng  

 - 8h00, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải 

ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc 

đẩy tăng trưởng năm 2021 (cả ngày) 

Đ/c Long-CT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Vinh  

 - 7h30, Làm việc với UBND huyện Phù Mỹ, UBND xã Mỹ 

Đức để thống nhất xử lý vướng mắc trong lĩnh vực đất đai 

tại xã Mỹ Đức 

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

ĐKĐĐ, Thanh tra Sở chuẩn 

bị nội dung và mời 

 

 - 9h30, Họp tổ công tác liên ngành giải quyết khiếu nại của 

ông Nguyễn Văn Bông và một số hộ dân ở xã Mỹ Đức, 

huyện Phù Mỹ 

Đ/c Quang Phòng họp A Sở Thanh tra Sở chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 
- 8h00, Seminar Luật Bảo vệ môi trường (kỳ 3) 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Họp xem xét kiến nghị của UBND huyện Vân 

Canh về công tác bồi thường, GPMB dự án Becamex 

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

dung và mời 

 

 - 15h30, Họp xem xét kiến nghị của Công ty An Phú Thịnh 

về cấp giấy chứng nhận công trình chung cư thương mại tại 

KĐT mới An Phú Thịnh 

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

dung và mời 

 

 - 14h00, Kiểm tra thực địa dự án khai thác và chế biến đá 

Công ty TNHH KS Thủy Tiên và Công ty TNHH KS Hữu 

Bích 

Đ/c Hương Huyện Phù Mỹ Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

CC BVMT bố 

trí xe  

Thứ năm Sáng:     



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

17/6/2021 - 7h30, Họp rà soát Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng NSNN của ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Tùng Phòng họp A Sở Trưởng phòng, đơn vị, kế 

toán Sở chuẩn bị nội dung 
 

 - 10h30, Họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn Đ/c Tùng Phòng họp A Sở Đ/c Vinh, đ/c Đức-TP TNN, 

Chánh VP, VP Sở chuẩn bị 

nội dung 

 

 - 7h30, Họp giải quyết đơn kiến nghị của Phân viện Điều 

tra Quy hoạch Rừng  Nam Trung bộ và Tây nguyên về thu 

hồi đất xây dựng HTKT Khu đất Xí nghiệp Song mây xuất 

khẩu 

Đ/c Quang Hội trường Sở Trung tâm PTQĐ chuẩn bị 

nội dung và mời 
 

 - 9h30, Họp nội dung giao thêm đất tái định cư cho 03 hộ 

do GPMB dự án Khu dân cư dọc tuyến đường trục KKT 

đến khu tâm linh chùa Linh Phong 

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

dung và mời  

 - 7h30, Họp thẩm định báo cáo ĐTM dự án Trung tâm Y tế 

TX An Nhơn 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 
 

 - 9h00, Họp thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án xây 

dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên 

địa bàn tỉnh 

Đ/c Hương Phòng đ/c 

Hương 

Chi cục BVMT, kế toán Sở, 

Trung tâm QT TNMT 

chuẩn bị nội dung 

 

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Họp báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh 

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

dung và mời 

 

 - 14h00, Họp nghe Sở GD&ĐT báo cáo kết quả thực hiện 

các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi trường mầm 

non, mẫu giáo bán công, dân lập sang công lập hoạt động 

theo cơ chế tự chủ về tài chính 

Đ/c Giang-PCT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Vinh, Chi cục QLĐĐ  

 - 14h00, Họp Tổ soạn thảo Quy định mức độ khôi phục lại 

tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm trên 

địa bàn tỉnh 

Đ/c Quang Hội trường Sở Thành viên Tổ soạn thảo, 

Thanh tra Sở chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 - 14h00, Họp thẩm định báo cáo ĐTM dự án xây dựng hệ 

thống HTKT đảm bảo đạt tiêu chí môi trường - Hạng mục: 

Mở rộng bãi xử lý chất thải rắn huyện Phù Cát 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 



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

Thứ sáu Sáng:     

18/6/2021 - 7h30, Họp nghe báo cáo công tác cấp phép khai thác đất 

san lấp phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Long-CT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Vinh, Phòng TNKS, 

Chi cục QLĐĐ 

 

 - 7h30, Họp Hội đồng bồi thường, GPMB dự án Đường 

trục Đông - Tây, đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường phía Tây 

tỉnh 

Đ/c Hoàng-

PCT 

Phòng họp 3 

UBND tỉnh 

Đ/c Quang, Chi cục QLĐĐ  

 - 7h30, Họp thẩm định báo cáo ĐTM dự án KDC khu 

Đông Nam ngã ba đường Quốc lộ 19B - đường ĐT 640, xã 

Cát Tiến 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 - 9h30, Họp thẩm định báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD cơ 

sở ép dầu vỏ hạt điều của Công ty TNHH Sản xuất dầu 

điều Minh Nhật 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả xác định 

giá đất các dự án giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 

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

chuẩn bị nội dung và mời 

 

 - Họp xem xét công nhận xã Cát Hải, huyện Phù Cát đạt 

chuẩn xây dựng nông thôn mới 

Đ/c Thanh-

PCTTT 

Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Hương, Chi cục BVMT  

 
- Đối thoại với các doanh nghiệp 

Ủy quyền 

Chi cục QLĐĐ 

Phòng Tiếp dân 

Sở 
Văn phòng ĐKĐĐ 

 

VĂN PHÒNG SỞ 


