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ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ
XÃ SÔNG CẦU

 __________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 __________________

Ngày Buổi Giờ Lãnh đạo
tham dự

Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị chuẩn
bị/Tham dự

Thứ 2
(30/05/2022)

Sáng

08:00
CT, PCT Lâm
Duy Dũng

Dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thị
xã khóa XII

Hội trường UBND
thị xã

CVP, các PVP, các
CV

08:00 PCT Thạch
Tham dự Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch
UBND tỉnh

Phòng tiếp công
dân thị xã

Cơ quan liên quan
Ban tiếp dân thị xã

Chiều
13:30

Chủ tịch,
CPCT

Hội ý lãnh đạo UBND về đánh giá, phân loại
Trưởng phòng chuyên môn Quí I/2022

Phòng làm việc
Chủ tịch

Phòng Nội Vụ
chuẩn bị nội dung

 CV Thật

14:00
Ủy quyền
PVP Lượm

Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức
công nghệ thông tin 2022

Hội trường Sở
Thông tin &
Truyền thông

Lãnh đạo và
Chuyên viên
CNTT phòng Văn
hóa&Thông tin
(Lịch này Thay
Giấy mời).

 - CV Lạt

14:00
Chủ tịch,
các PCT

Họp thông qua Báo cáo ranh giới, ý tưởng đồ
án quy hoạch phân khu1/2.000 tại xã Xuân
Cảnh của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát
triển Xây dựng (DIC Group) tài trợ sản phẩm.

Phòng họp số 2,
tầng 3

- Như Giấy mời.
- CVP, CV Lợi



Ngày Buổi Giờ Lãnh đạo
tham dự

Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị chuẩn
bị/Tham dự

15:30 Chủ tịch

Họp giải quyết vướng mắc trong quá trình
triển khai thực hiện Dự án "Tổ hợp thương
mại dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài
Bay"

Phòng họp số 2,
tầng 3

- Như Giấy mời.
- CVP, CV Hòa

Thứ 3
(31/05/2022)

Sáng

07:30 Chủ tịch
Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng
Nội vụ thị xã.

Phòng Nội vụ
- Phòng Nội vụ
chuẩn bị.

07:30

Ủy quyền lãnh
đạo phòng
LĐTBXH dự
tập huấn

Dự Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện QĐ
số 08/2022/QĐ-TTg của TTCP về chính sách
hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động

Hội trường Trung
tâm dịch vụ viên
làm tỉnh

- Lãnh đạo và
Chuyên viên các
cơ quan:
LĐTBXH, BHXH;
lãnh đạo LĐLD thị
xã.

08:00 Chủ tịch
Tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm
vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm
2022.

Hội trường Ban
CHQS thị xã

Thành viên Ban
Chỉ đạo, Ban Nội
dung, Ban Bảo
đảm, Tổ Thư ký.

11:00
PCT Võ Ngọc
Thạch

Họp Tổ kiểm tra theo Quyết định số 1052/QĐ-
UBND ngày 19/4/2022 của Chủ tịch UBND thị
xã để thông qua dự thảo kết quả kiểm tra thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực trật tự xây dựng năm 2021 trên
địa bàn thị xã

PLV đ/c PCT
Thạch

- Thành viên Tổ
kiểm tra

Chiều
13:00 Chủ tịch

Tham dự lễ tuyên  thệ chiến sĩ mới ( 31/5-
02/6)

Quảng Nam PVP Lượm

13:00 PCT - Thạch
Tham dự lễ tuyên  thệ chiến sĩ mới ( 31/5-
02/6)

Cam Ranh



Ngày Buổi Giờ Lãnh đạo
tham dự

Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị chuẩn
bị/Tham dự

13:30
PCT Lâm Duy
Dũng

Họp bàn việc triển khai Dự án bằng công nghệ
máy hòa tan khí ô xi làm giảm thiểu khối
lượng bùn và loại bỏ mùi hôi để xử lý ô nhiễm
môi trường Vịnh Xuân Đài.

Phòng họp Sở
TN&MT

- Lãnh đạo,
chuyên
viên phòng
TN&MT.

Thứ 4
(01/06/2022)

Sáng 07:30
PCT Lâm Duy
Dũng

Báo cáo Lớp Bồi dưỡng chuyên đề "Hội nhập
quốc tế" lớp 2 -2022 (Chuyên đề 3).

Trung tâm Chính
trị thị xã

Chiều 14:00
PCT Lâm Duy
Dũng

Họp xử lý sự chồng chéo, mâu thuẫn về diện
tích rùng phòng hộ và diện tích rừng sản xuất
theo Quyết định 2570/QĐ-UBND ngày
28/12/2017 và Quyết định số 326/QĐ-UBND
ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh để xây dựng
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lâm
nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến
2050 thị xã Sông Cầu.

Phòng họp số 2,
tầng 3

- Lãnh đạo các cơ
quan: Kinh tế,
TN&MT, Hạt Kiểm
lâm, BQL rừng
phòng hộ SC

 - CVP, CV Hưng.

Thứ 5
(02/06/2022)

Sáng 08:00 Ủy quyền
Họp bàn phương án phân kỳ đầu tư và điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vịnh Hòa
Emerald Bay Resort.

Sở Kế hoạch - ĐT
- Lãnh đạo phòng
TN&MT

Chiều 14:30

Ủy quyền lãnh
đạo Phòng
VH&TT tham
dự

Họp làm việc nhằm thúc đẩy sử dụng Cổng
dịch vụ công và công tác Truyền thông tại địa
phương (theo đề nghị của Trung tâm Công
nghệ thông tin và truyền thông tỉnh)

Phòng họp số 02
(tầng 3)

- PCVP Toàn, CV
Na, Thuận, Lạt

 - Lãnh đạo phòng
TCKH; Nội vụ;
Trung tâm VHTT-
TTTH.



Ngày Buổi Giờ Lãnh đạo
tham dự

Nội dung công việc Địa điểm Đơn vị chuẩn
bị/Tham dự

Thứ 6
(03/06/2022)

Sáng

08:00
PCT Võ Ngọc
Thạch

Làm việc với Sở Giáo dục & Đào tạo theo GM
số 94/GM-SGDĐT ngày 30/5/2022.

Phòng họp số 1,
Sở Giáo dục &
đào tạo

Lãnh đạo và
chuyên viên phụ
trách công tác tổ
chức cán
bộ phòng GD&ĐT.
(Phòng GD&ĐT
chuẩn bị nội dung
làm việc)

08:00 Chủ tịch

Tham gia Đoàn giám sát Ban KT-NS HĐND
tỉnh khảo sát tình hình quy hoạch và triển khai
các dự án năng lượng tái tạo tại Nhà máy điện
gió xanh Sông Cầu - GĐ1, Cụm dự án Nhà
máy điện gió Sông Cầu, Nhà máy điện gió
Phú Yên... Các dự án điện gió đề nghị cập
nhật, bổ sung quy hoạch điện III và Công ty
TNHH Cát Khánh -SungRow (Điện mặt trời
mái nhà)

Thực địa

- Lãnh đạo: Kinh
tế, Quản lý đô thị,
TN&MT.

 (lịch công tác thay
Giấy mời)

Chiều

Thứ 7
(04/06/2022)

Sáng

Chiều

Chủ nhật
(05/06/2022)

Sáng

Chiều


