
          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 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020 

(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:     

30/11/2020 - 7h30, Họp triển khai đầu tư dự án thiết chế Công đoàn tại 

các KCN trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Dũng-CT VP Tỉnh ủy Đ/c Tùng  

 - 8h00, Trả lời phỏng vấn nội dung “Toàn cảnh kinh tế 

biển Việt Nam” 

Đ/c Vinh Phòng đ/c Vinh-

PGĐ 

Đ/c Vinh  

 - 9h00, Họp bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, 

GPMB Dự án Khu ĐT-TM Bắc sông Hà Thanh 

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

nội dung và mời 

 

 Chiều:     

 - 16h00, Trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho Giám 

đốc Văn phòng Đăng ký đất đai 

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

phòng, đơn vị, lãnh đạo 

VPĐK, Trưởng, phó phòng 

thuộc VPĐK; VPĐK và VP 

Sở chuẩn bị nội dung 

 

 - 14h00, Giải quyết đơn của người đấu giá quyền sử dụng 

đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh (CV số 7839/UBND-TH 

ngày 24/11/2020) 

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

nội dung và mời 

 

Thứ ba Sáng:     

01/12/2020 - 7h30, Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã 

hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

Đ/c Dũng-CT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Tùng  

 
- 8h00, Tiếp dân định kỳ tháng 9/2020 Đoàn ĐBQH tỉnh Đoàn ĐBQH 

Ban tiếp công 

dân tỉnh 
Đ/c Quang, Thanh tra Sở 

 

 - 8h30, Khảo sát hiện trạng việc hỗ trợ Lò đốt rác thải sinh 

hoạt cho xã đảo Nhơn Châu 

Sở KH&CN Xã Nhơn Châu Đ/c Hương, Chi cục BVMT  



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

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Kiểm tra thực địa quy hoạch quỹ đất phía Tây 

Nam Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa 

Đ/c Long-PCT Hiện trường Đ/c Quang, Chi cục QLĐĐ, 

Trung tâm PTQĐ 

VP bố trí xe 

 - 15h30, Kiểm tra thực địa quỹ đất Trung tâm Phát triển 

quỹ đất đang quản lý 

Đ/c Quang Hiện trường Đ/c Quang, Chi cục QLĐĐ, 

Trung tâm PTQĐ 

VP bố trí xe 

Thứ tư Sáng:     

02/12/2020 - 7h30, Đi kiểm tra công tác quản lý tài nguyên và môi 

trường tại các huyện (cả ngày) 

Đ/c Tùng Thực địa Lãnh đạo phòng TNKS và 

Chi cục BVMT 

VP bố trí xe 

 - 7h30, Hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ Khối 

các cơ quan tỉnh lần XIV nhiệm kỳ 2020-2025 và Hướng 

dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng 

viên năm 2020 

ĐUK NK Thanh Bình Đ/c Vinh, các đ/c Đảng ủy 

viên 

 

 - 7h30, Họp bàn xin chủ trương bồi thường, GPMB dự án 

xây dựng khu quy hoạch dân phía Nam thôn Tân Lập và 

công trình nâng cấp mở rộng tuyến ĐT 638 tại xã Nhơn 

Lộc, TX.An Nhơn 

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

dung và mời 

CC QLĐĐ 

chuẩn bị phòng 

họp 

 - 9h30, Họp bàn hỗ trợ 01 vụ sản xuất lúa bị ảnh hưởng 

GPMB Khu dịch vụ thương mại 03 và 04 thuộc Khu đô thị 

cửa ngõ Cát Tiến 

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

dung và mời 

CC QLĐĐ 

chuẩn bị phòng 

họp 

 Chiều:
 

    

 - 14h00 Kiểm tra công tác BVMT theo báo cáo ĐTM được 

duyệt của dự án mỏ đất PC08 của Công ty Nam Ngân 

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

dung và mời 

CC BVMT bố 

trí xe 

 - 15h30, Kiểm tra công tác BVMT theo báo cáo ĐTM 

được duyệt của dự án mỏ núi Một của Công ty Thuận Đức 

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

dung và mời 

CC BVMT bố 

trí xe 

 - 13h30, Hội nghị Hệ thống văn phòng đăng ký đất đai và 

Hệ thống thông tin đất đai 

Bộ TN&MT Quảng Bình Ủy quyền lãnh đạo VP 

ĐKĐĐ 

 

Thứ năm Sáng:     

03/12/2020 - 7h30, Họp báo cáo công tác cấp phép khai thác đất san 

lấp phục vụ công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Dũng-CT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Tùng, đ/c Vinh, Phòng 

TNKS 

 



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

 - 7h30, Họp giải quyết vướng mắc công tác thuê đất và 

miễn tiền thuê đất các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài 

chính 

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

ĐKĐĐ chuẩn bị nội dung 

và mời 

CC QLĐĐ 

chuẩn bị phòng 

họp 

 - 8h00, Họp thẩm định báo cáo ĐTM dự án Xưởng tái chế 

nhôm của công ty TNHH Hanwo 

Đ/c Hương Phòng họp CC 

BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Họp Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh để thông 

qua giá đất tính tiền thuê đất đối với dự án Khu du lịch sinh 

thái và biệt thự đầm Thị Nại (Thị Nại Eco Bay) 

Đ/c Thanh-PCT Phòng họp B 

UBND tỉnh 

Đ/c Tùng, Chi cục QLĐĐ  

 - 15h30, Họp thông qua giá trị bổ sung hỗ trợ đất nông 

nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân do GPMB thực hiện 

dự án KDC phía Tây đường Trần Nhân Tông, KV7-8, 

phường Nhơn Phú 

Đ/c Thanh-PCT Phòng họp B 

UBND tỉnh 

Đ/c Tùng, Chi cục QLĐĐ  

 - 14h00, Họp thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ “Lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 

trên địa bàn tỉnh” 

Đ/c Vinh Hội trường Sở Phòng TNN&KTTV chuẩn 

bị nội dung và mời 

 

Thứ sáu Sáng:     

04/12/2020 - 08h00, Họp thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ “Điều tra, lập danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất và khu vực phải đăng ký khai thác nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh” 

Đ/c Vinh Hội trường Sở Phòng TNN&KTTV chuẩn 

bị nội dung và mời 

 

 - 7h30, Họp hướng dẫn nội dung bồi thường, hỗ trợ, 

GPMB xây dựng doanh trại Ban chỉ huy quân sự TX.Hoài 

Nhơn 

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

dung và mời 

CC QLĐĐ 

chuẩn bị phòng 

họp 

 - 9h30, Họp bàn xin chủ trương giải quyết trường hợp 

vướng mắc phục vụ công tác GPMB trên địa bàn TX.Hoài 

Nhơn 

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

dung và mời 

CC QLĐĐ 

chuẩn bị phòng 

họp 

 Chiều:     

 - Hội nghị Tỉnh ủy Đ/c Dũng-CT VP Tỉnh ủy Đ/c Tùng  

 - 14h00, Họp chi bộ phòng TNKS Bí thư CB Phòng TNKS Đ/c Vinh, đảng viên chi bộ  



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

phòng TNKS 

 - 14h00, Họp bàn xin chủ trương công tác GPMB công 

trình tuyến đường Long Vân-Gò Tù; bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư hộ ông Nguyễn Đức Ân và Nguyễn Hạnh; đề 

xuất giải quyết vướng mắc bồi thường, GPMB trường hợp 

ông Nguyễn Chi, P.Quang Trung 

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

dung và mời 

CC QLĐĐ 

chuẩn bị phòng 

họp 

 - 14h00, Họp chi bộ Chi cục BVMT 
Bí thư CB 

Phòng họp CC 

BVMT 

Đ/c Hương, đảng viên chi 

bộ Chi cục BVMT 

 

Thứ bảy Sáng:     

05/12/2020 - 7h30, Họp HĐND tỉnh (cả ngày) Đ/c Dũng-CT NK Thanh Bình Đ/c Tùng Các đ/c PGĐ 

Sở dự thảo luận 

tại Tổ 

Chủ nhật Sáng:     

06/12/2020 - 7h30, Họp HĐND tỉnh (cả ngày) Đ/c Dũng-CT NK Thanh Bình Đ/c Tùng Các đ/c PGĐ 

Sở dự thảo luận 

tại Tổ 

VĂN PHÒNG SỞ 


