
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    
Số:           /TB-STC

                  
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2019

Lịch tuần từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020

Ngày Nội dung Lãnh đạo
Tỉnh ủy,

UBND tỉnh

Phòng
chuẩn bị

Thành phần Địa điểm

Sáng thứ
Hai, 24/02

- 07h30: Chào cờ đầu tuần Chủ tịch,
các PCT

- BGĐ và
CBCC STC

TTHC-CT

- 08h30: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về một
số nội dung;
1.Đề  nghị  Danh  hiệu  Anh  hùng  lao  động  cho  Tổng  Cty
CPĐTPTXD (DIC Corp);
2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị
cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh và phương án
sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác của các CQ, TC, đơn vị trên
địa bàn tỉnh;
3.  Báo cáo kết quả giám sát thực hiện theo Quyết  định số
1047-QĐ/TU, ngày03/5/2019 của BTVTU;
4.  Báo  cáo  kết  quả  kiểm  tra  theo  QĐ  số  1024-QĐ/TU,
16/4/2019 của BTVTU
5. Hỗ trợ kinh phí hoạt động để giải quyết vụ án TVB năm
2019 cho CTHADS tỉnh;
6. Kinh phí mua xe chữa chất hóa chất và trang thiết bị ứng
phó sự cố hóa chất của Công an tỉnh;
7. Công tác cán bộ

Đc Thọ

Đc Tuấn

GCS-DN
QLNS

- Đ/c Giám đốc VP Tỉnh ủy

- 08h30: Làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế về
Dự án KDL Hưng Hải tại TP Vũng Tàu

Đc 4 Long GCS-DN - Đ/c Thời VPUBT (302)

-  09h00: Họp BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

Đc Tuấn HCSN - Đ/c Thời VPUBT (301)

Chiều thứ 
Hai

- 14h00: Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo:
1. Dự án chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May;
2. Dự án Thủy cung – Hòn Ngưu VT;
3. Dự án Cầu tàu Côn Đảo

Chủ tịch,
các PCT

TCĐT - Đ/c Giám đốc VPUBT (302)



4. Tình hình thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa thành phố
Vũng Tàu
- 13h30: Hội thảo vùng ĐNB về xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025

Đc 2 Quốc HCSN - Đ/c Thời HTC1-TTHN

Sáng thứ
Ba, 25/02

- 09h30: giờ Nghe Sở TNMT báo cáo dự án Nhà máy xử lý
rác  thải  theo công nghệ đốt  rác  thải  phát  điện  (công nghệ
Secgher của Bỉ)

Đc 2 Quốc GCS-DN - Đ/c Giám đốc VPUBT (307)

Chiều thứ
Ba

- 14h00: Họp về kế hoạch triển khai tổ chức, phục vụ Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2025

Đc Tuấn - Đ/c Giám đốc VP Tỉnh ủy

- 14h00: Giao ban công tác Văn phòng  UBND tỉnh với Văn
phòng các Sở, Ngành và VPUBND các H, TX, TP về:
1. Phần mềm quản lý văn bản mới;
2. Phầm mềm chỉ đạo điều hành;
3.  Chế  độ  báo  cáo  theo  QĐ  số  19/2015/QĐ-UBND  của
UBND tỉnh

Lãnh đạo
VP UBT

LĐ VPS VPUBT (301)

Sáng Thứ
Tư, 26/02

-  08h30: Họp Ban TVTU để cho ý kiến về một số nội dung
(cả ngày):
1. Cho ý kiến về  dự án Thủy cung – Hòn Ngưu Vũng Tàu;
2. Cho ý kiến về dự án cầu Cỏ May;
3. Báo cáo dự án cầu tàu Côn Đảo;
4. Báo cáo việc quản lý, vận hành bệnh viện Lê lợi;
5. Công tác cán bộ
6. Ủy ban KTTU thông qua Tờ trình số 145-TTr/UBKTTU và
báo cáo xin ý kiến đối với dự thảo kết luận thanh tra theo QĐ
số 1504/QĐ-UBND;
7. B/c kết quả kiểm tra theo tờ trình số 148-TTr/UBKTTU
của Ủy ban KTTU

Đc Thọ,
Đc 4 Long

GCS-DN
TCĐT

- Đ/c Giám đốc VP Tỉnh ủy

- 08h30: Nghe Sở KHĐT báo cáo việc thỏa thuận mức đóng
góp với  Doanh nghiệp  có hưởng lợi  từ  việc đầu tư dự án
đường quy hoạch D15 kéo dài (TPVT) bằng nguồn vốn ngân
sách tỉnh

Đc 2 Quốc TCĐT - Đ/c Giám đốc VPUBT (302)

- 09 giờ Nghe TPVT báo cáo việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ về
đất đối với các hộ gia đình, cá nhân SDĐ mặt nước thuộc dự
án Căn cứ dịch vụ dầu khí SMBĐ và đường vào, các hộ dân
thuộc dự án Trường ĐH BRVT

Đc 2 Quốc GCS-DN
QLNS

- Đ/c Giám đốc VPUBT (302)

Chiều thứ 
Tư

- 14h30: Nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ
tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ - giai đoạn 2

Đc 2 Quốc TCĐT - Đ/c Thời VPUBT (302)

-  14h00:  Nghe Sở TTTT báo cáo  xử lý  một  số  khó khăn
vướng mắc của ngành TTTT

Đc Tuấn HCSN - Đ/c Thời VPUBT (307)



Sáng thứ 
Năm 27/02

-  08h30: Nghe Sở KHĐT, BQLVQGCĐ b/c tình hình triển
khai thực hiện các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn Huyện
Côn Đảo

Đc 4 Long TCĐT - Đ/c Giám đốc VPUBT (302)

-  08h30: Tăng cường các giải pháp an ninh, an toàn nguồn
nước sạch (giai đoạn 2020-2021).

Lãnh đạo
Tỉnh ủy,

UBND tỉnh

HCSN - Đ/c Thời VPTU

Chiều thứ 
Năm
Sáng thứ 
Sáu, 28/02

- 09h00: Thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính
sách khuyến khích phát triển liên kết trong sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm nông nghiệp 

Đc 2 Quốc HCSN - Đ/c Thời VPUBT (302)

- 08h00: Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh với Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN các xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo
Tỉnh ủy,

UBND tỉnh

- Đ/c Giám đốc TTHN

- 08h00: Đi thăm các trường học trong việc phòng chống dịch
cúm Covid 

Đc Tuấn HCSN - Đ/c Thời Theo k/h

Chiều thứ 
Sáu

-  14h00: Nghe Sở TNMT báo cáo các khó khăn vướng mắc
về thủ tục đất đai

Chủ tịch,
các PCT

GCS-DN -  Đ/c Giám đốc VPUBT (302)

Ngoài các nội dung nêu trên, các phòng chuyên môn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc sở;
(Kèm theo lịch công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh);

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc sở;
- Các phòng chuyên môn thuộc sở;
- Trang Web của STC; 
- Lưu VP

Lê Ngọc Khánh
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