
          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 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021 

(Các cuộc họp tại Sở phải thực hiện theo đúng Công văn 6493/UBND-VX ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về phòng chống dịch COVID-19) 
 

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

Thứ hai Sáng:     

22/11/2021 
- 8h00, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 làm việc với lãnh đạo tỉnh 

về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 
Đ/c Dũng-BT VP TU 

Đ/c Tùng, a Định-Chi cục 

QLĐĐ 
 

 
- 8h00, Làm việc với Trung tâm Quan trắc TNMT về tiến 

độ thực hiện các nhiệm vụ 
Đ/c Hương 

Phòng họp 

TTQT 
TTQT chuẩn bị nội dung  

 Chiều:
     

 

- 14h00, Làm việc với Chi cục QLĐĐ về danh mục công 

trình dự án và điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh trình 

HĐND tỉnh 

Đ/c Tùng Hội trường Sở 
Chi cục QLĐĐ chuẩn bị báo 

cáo 

 

Thứ ba Sáng:
     

23/11/2021 - 7h30, Họp BTV Tỉnh ủy lần thứ 25 (cả ngày) BTV TU VP TU Đ/c Tùng Theo GM 

 - 8h30, Kiểm tra khu vực trả lại một phần diện tích khai 

thác và xem xét Đề án đóng cửa một phần diện tích khai 

thác mỏ của Công ty CPKS Bình Định 

Đ/c Vinh Hiện trường 
Phòng TNKS chuẩn bị nội 

dung và mời 
VP bố trí xe 

 - 7h30, Họp kiểm tra tình hình thực hiện các dự án GPMB 

và tái định cư do Ban GPMB tỉnh thực hiện 

Đ/c Hoàng-

PCT 

Phòng họp B 

UBND tỉnh 
Đ/c Quang, Chi cục QLĐĐ  

 
- 8h30, Họp trực tuyến thẩm định dự thảo Thông tư của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (cả ngày) 
Đ/c Hương 

Phòng họp 

CCBVMT 
Chi cục BVMT cùng dự  

 Chiều:
     

 

- 14h00, Họp nội dung chi phí GPMB xây dựng Nhà máy 

chế biến đá Granit tại phường Bùi Thị Xuân của Công ty 

TNHH Quang Thuận 

Đ/c Quang Hội trường Sở 
CCQLĐĐ chuẩn bị nội 

dung và mời 

CCQLĐĐ 

chuẩn bị 

phòng họp 



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

 

- 15h30, Họp thông qua phương án hoàn trả giá trị còn lại 

đối với tài sản gắn liền trên đất do thu hồi đất của Công ty 

Điện lực Bình Định thuê tại phường Nhơn Phú 

Đ/c Quang Hội trường Sở 
CCQLĐĐ chuẩn bị nội 

dung và mời 

CCQLĐĐ 

chuẩn bị 

phòng họp 

Thứ tư Sáng:     

24/11/2021 

- 7h30, Họp nghe báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung chính 

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

trên địa bàn tỉnh (cả ngày) 

Đ/c Tùng Hội trường Sở CCQLĐĐ chuẩn bị báo cáo  

 
- 8h00, Họp nội dung giải trình chỉnh sửa báo cáo khả thi 

Dự án quan trắc tự động 
Đ/c Hương 

Phòng họp 

CCBVMT 

TTQT, CCBVMT chuẩn bị 

nội dung 
 

 Chiều:
     

 

- 14h00, Họp thẩm định phương án hỗ trợ phần diện tích 

mượn tạm đất phục vụ thi công đường ven biển đoạn Cát 

Tiến-Diêm Vân và tu ến đường kết nối từ trung tâm TX 

 n Nhơn đến đường ven  iển ph a T   đầm Thị Nại 

Đ/c Quang 
Phòng Tiếp công 

dân Sở 

CCQLĐĐ chuẩn bị nội 

dung và mời 

CCQLĐĐ 

chuẩn bị 

phòng họp 

 

- 15h30, Họp giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Tâm 

Phát Gia tại khu đất trúng đấu giá tài sản, phường Bùi Thị 

Xuân 

Đ/c Quang 
Phòng Tiếp công 

dân Sở 

VPĐKĐĐ chuẩn bị nội 

dung và mời 
VPĐK chuẩn 

bị phòng họp 

 
- 14h00, Họp Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng 

nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Thanh-

PCTTT 

Phòng họp A 

UBND tỉnh 
Đ/c Hương  

Thứ năm Sáng:     

25/11/2021 - 8h00, Họp Hội đồng thẩm định đề án thăm dò và  áo cáo 

kết quả thăm dò khoáng sản 
Đ/c Vinh Hội trường Sở 

Phòng TNKS chuẩn bị nội 

dung và mời 
 

 
- 08h00, Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định 

cư dự án Becamex-VSIP 

Đ/c Thanh-

PCTTT 

Phòng họp B 

UBND tỉnh 
Đ/c Quang, Chi cục QLĐĐ  

 
- 7h30, Họp thẩm định  áo cáo ĐTM Dự án kiên cố hoá bờ 

tả đê sông La Tinh của UBND huyện Phù Mỹ 
Đ/c Hương 

Phòng họp 

CCBVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 
 

 Chiều:     

 
- 14h00, Làm việc với các phòng, đơn vị (trừ Trung tâm 

PTQĐ và Trung t m Quan trắc) về các nhiệm vụ cải cách 

Đ/c Tùng Hội trường Sở Trưởng phòng, đơn vị, VP 
 



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

TTHC, rà soát TTHC, việc thực hiện th  điểm cung cấp 

dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí của TTHC theo 

Công văn số 2928/STNMT-VP ngày 16/11/2021 

Sở chuẩn bị nội dung 

 
- 14h00, Họp kiểm điểm, đánh giá công tác Phòng TNKS 

năm 2021 
Đ/c Vinh Phòng đ/c Vinh 

Phòng TNKS chuẩn bị nội 

dung 
 

 
- 14h00, Thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

tái định cư Vĩnh Lợi, huyện Phù Mỹ 

Đ/c Thanh-

PCTTT 

Phòng họp A 

UBND tỉnh 
Đ/c Quang, Chi cục QLĐĐ  

 
- 14h00, Họp thẩm định  áo cáo ĐTM Dự án kè bảo vệ 

KDC dọc bờ sông Hoài Hải của UBND TX Hoài Nhơn 
Đ/c Hương 

Phòng họp  

CCBVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 
 

Thứ sáu Sáng:     

26/11/2021 
- 8h00, Họp kiểm điểm, đánh giá đảng viên Văn phòng Sở 

năm 2021 
Đ/c Tùng 

Phòng Tiếp công 

dân Sở 

Đảng viên chi bộ VP Sở 

chuẩn bị nội dung 
 

 

- 7h30, Họp nội dung vị tr  đổ chất nạo vét Dự án đầu tư 

xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng Qu  Nhơn cho 

tàu 50.000 DWT 

Đ/c Vinh Hội trường Sở 
Phòng BHĐ chuẩn bị nội 

dung và mời 
 

 

- 8h00, Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện công trình BVMT 

phục vụ giai đoạn vận hành hạng mục trạm xử lý nước rỉ rác 

tại bãi rác Long Mỹ 

Tổng cục MT Hiện trường Đ/c Hương, Chi cục BVMT VP bố trí xe 

 Chiều:
     

 

- 14h00, Họp Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở Sở 

TN&MT 

Đ/c Tùng Hội trường Sở Các đ/c PGĐ Sở, Trưởng 

phòng, đơn vị, VP Sở tổng 

hợp báo cáo 

 

 

- 14h00, Hội nghị học tập chu ên đề toàn khóa - Chuyên 

đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 

ĐUK 
Nhà khách 

Thanh Bình 

Ủy quyền đ/c Đức, đ/c Qu , 

đ/c BVinh dự 
 

 - Đối thoại với các doanh nghiệp 
Ủy quyền 

Chi cục QLĐĐ 

Phòng Tiếp dân 

Sở 
Văn phòng ĐKĐĐ  

VĂN PHÒNG SỞ 


