
      HĐND VÀ UBND                                                                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
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Thứ ngày Buổi Nội dung Chủ trì
Lãnh đạo dự 

họp
Địa điểm

LĐ,CV VP
 theo dõi

Sáng:  - Chào cờ đầu tháng A. Chung A. Công, A. LĐ,CV VP

 - Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 A. Trương các PCT P.Họp A LĐ,CV VP

 - Trực báo xã, phường Các PCT UBND Xã, phường LĐ,CV VP

Chiều:  - 13h30: TT. Thị ủy làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khu vực Đà Nẵng A. Trương Thị ủy
 - 14h: Họp lãnh đạo UBND thị xã A. Trương HĐND, UBND Phòng họp A LĐ,CV VP

 - 15h: Làm việc với hộ ông Nguyễn Công Thành về GPMB xây dựng công trình di tích cây số 7 Tài Lương A. Trương A. Thảo Phòng họp A C. Được

Sáng:  - Kiểm tra công tác GPMB, thi công các công trình và công tác phòng chống dịch COVID-19 A. Trương Cơ sở
 - 9h30: Sở Công Thương làm việc triển khai tổ chức Phiên chợ “Hàng Việt về miền núi” và “Hàng Việt về nông 
thôn” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022

A. Chung P. Họp A A. Chung

 - Đối thoại ông Nguyễn Văn Thinh, khu phố Lại Khánh Nam, phường Hoài Đức A. Công Hoài Đức A. Nhất

- 9h: Họp HĐ GPMB trụ sở làm việc Tòa án nhân dân thị xã A. Công Bồng Sơn A. Nhất

- Họp GPMB nhà ở xã hội A.Thảo P. Họp B C.Được

Chiều:   - 13h30: làm việc với hộ ông Trường, bà Diệp về GPMB khu dân cư - Dịch vụ - Hành chính Bạch Đằng A. Trương A. Thảo P. họp A C. Được

 - 13h30-15h Sở Xây dựng tổ chức buổi khảo sát thực địa về vị trí đề xuất các khu tái định cư, khu cải táng, bãi đổ 
thải, các cơ sở sản xuất, thương mại và các khu chức năng phải hoàn trả do GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc - 

A. Chung Cơ sở A. Chung

  - 15h30 Nghe báo cáo kết quả và cho ý kiến về công tác thu hồi kinh phí hỗ trợ không đúng quy định cho đối tượng 
bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

A. Chung P.Họp B

 - Đối thoại các hộ dân GPMB khu dân cư - Dịch vụ - Hành chính Bạch Đằng A. Công Bồng Sơn A. Nhất

- Làm việc với Phòng TC-KH, GD-ĐT về sửa chữa trường, lớp học năm 2022 A. Thảo P.A Thảo C.Được

Sáng:

 - Nghe báo cáo kết quả rà soát và cho ý kiến về các tiêu chí, tiêu chuẩn nâng loại đô thị loại III để chuẩn bị công tác 
báo cáo, làm việc với Sở Xây dựng và các sở ngành tỉnh

A. Trương HTMT A. Đinh, A Chung

 - Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác đấu thầu, mua sắm 
thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

A. Chung Quy Nhơn

 - 08h00: UBND tỉnh làm việc với Ban bồi thường GPMB dự án Đường cao tốc Bắc - Nam các địa phương triển khai 
công tác GPMB và tái định cư

A. Công Quy Nhơn

 - Làm việc với Cảnh sát biển vùng 2 và Tỉnh đoàn về triển khai chương trình biển đảo cho học sinh A. Thảo P.Họp B C. Được

Chiều:

 - UBND tỉnh họp thông qua các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã A. Chung Quy Nhơn A. Chung

 - Kiểm tra nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Hoài Hải A. Công Hoài Hải A. Nhất

 - Kiểm tra GPMB tuyến đường kết nối ĐT639 đoạn Hoài Thanh A.Thảo H.Thanh
Sáng:  - Đối thoại với các doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh hoạt động của doanh 

nghiệp
A. Trương A. Chung Hội trường A. Đinh; A. Chung

 -Dự tổng kết hoạt động Văn chỉ Hoài Ân A. Thảo Hoài Ân
Chiều:

 - 13h30: Rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch 4 Trung tâm của thị xã A.Trương các PCT Hội trường A. Đinh; A. Chung

Sáng:  - Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy (phiên họp chuyên đề) A.Trương A. Gia, A. Thị ủy
 - UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án Tuyến đường ven biển, đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh và 
mặt bằng tổ chức Lễ khởi công dự án Tuyến đường kết nối từ đường Tây tỉnh đến ĐT639 qua địa bàn thị xã

A. Chung cơ sở A. Chung

- Tham dự Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” A. Công Tam Quan Bắc A. Nhất

- Họp Ban đại diện NHCSXH quý 1/2022 A. Thảo Hội trường C.Được

Chiều: - Họp lãnh đạo UBND thị xã A. Trương HĐND, UBND Phòng họp A A. Đinh; CV VP

Sáng  - Kiểm tra công tác GPMB, thi công các công trình và công tác phòng chống dịch COVID-19 A. Trương Cơ sở

Thứ 2
(04/4)

Thứ 3
(05/4)

Thứ 5
(07/4) 

Thứ 6
(08/4)

Thứ 4
(06/4)



 - Kiểm tra việc thi công công trình trong tình trạng mưa kéo dài A. Chung Cơ sở A. Chung

 -  Họp HĐGPMB Quảng trường biển A. Thảo Tam Quan Bắc C. Được

 - Kiểm tra công tác GPMB, thi công các công trình và công tác phòng chống dịch COVID-19 A. Trương Cơ sở
 - Kiểm tra tiến độ GPMB, xây dựng một số công trình; công tác phòng chống dịch COVID-19 A. Chung Cơ sở A. Chung

Chủ nhật 
(10/4)

Thứ 7 (09/4)


