
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 16 tháng 3 năm 2020

Lịch tuần từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020

Ngày Nội dung Lãnh đạo
Tỉnh ủy

UBND tỉnh

Phòng
chuẩn bị

Thành phần Địa điểm

Sáng thứ
Hai, 16/3

- 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 C/ty CP
Đầu tư PTXD;
2. Nghe UBND tỉnh báo cáo các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020
(kể cả các dự án kêu gọi xã hội hóa);
3. V/v giải quyết vướng mắc liên quan đến khu đất 20.000m2,
đổi đất lấy cơ sở hạ tầng của Cty Tập Đoàn TNHH Hải Châu;
4. Cho ý kiến giá bồi thường nhà và vật kiến trúc cho các hộ
dân bị giải tỏa trong các dự án đầu tư XD trên địa bàn huyện;
5. Công tác cán bộ.

LĐ Tỉnh ủy
Đc Thọ

Đc Quốc
Đc Tuấn

GCS-DN - Đ/c Tân VP Tỉnh ủy

-  09h00: Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII triển khai Quyết
định kiểm toán NSĐP năm 2019 của tỉnh BR – VT (Sở Tài
chính b/c)

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

-  10h00: Làm việc với Sở Tài chính nghe báo cáo phương án
sắp xếp xe công  (Sở Tài chính b/c)

Đc Long GCS-DN - Đ/c Giám đốc
- Đ/c Tân

VPUBT (301)

Chiều thứ 
Hai

- 14h00: Họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở LĐ Tỉnh ủy
Đc Tuấn

QLNS - Đ/c Giám đốc VP Tỉnh ủy

- 15h30: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
VII

LĐ Tỉnh ủy
Các PCT

QLNS - Đ/c Giám đốc VP Tỉnh ủy

Sáng thứ
Ba, 17/3

- 08h30: Họp Ban TVTU để cho ý kiến về một số nội dung
 (cả ngày):
1. Dự án Thủy cung-Hòn Ngưu Vũng Tàu
2. Báo cáo Đồ án QH vùng huyện Đất Đỏ;
3. V/v Điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Bà Rịa và TX
Phú Mỹ để chuyển giao núi Dinh về TP Bà Rịa quản lý;
4. Thông qua đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố trên
địa bàn tỉnh;
5. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ

LĐ Tỉnh ủy
Đc Thọ
Đc Long
Đc Quốc

GCS-DN
QLNS

- Ban Giám đốc VP Tỉnh ủy



quan, tổ chức, đơn vị, trên địa bàn tỉnh và phương án sắp xếp xe
ô tô  phục vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn
tỉnh (Sở Tài chính b/c)
6.  Dự  thảo  Chương  trình  hành  động  thực  hiện  NQ  số
39-NQ/TW của Bộ Chính trị;
7. Dự thảo quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản, sử
dụng  tài sản tại cơ quan và đơn vị sự nghiệp của Đảng thuộc
thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy;
8. Chế độ chi tổ chức Đại hội Đảng;
9. Công tác cán bộ;
10. báo cáo kết quả kiểm tra theo tờ trình số 148-TTr/UBKTTU
- 08h30: Nghe báo cáo việc khai thác, vận hành và quản lý Nhà
tang lễ thành phố Bà Rịa

Đc Tuấn GCS-DN - Đ/c Tân VPUBT (307)

Chiều thứ
Ba

- 14h00: Giải quyết khiếu nại của gia đình bà Lê Thị Thướng
(ông Nguyễn Việt Thắng) ở thành phố Vũng Tàu liên quan đất
ngoài hóa giá tại  đường 17 F1, Trần Bình Trọng, thành phố
Vũng Tàu  

Đc 2 Quốc GCS-DN - Đ/c Tân VPUBT (302)

- 14h00: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đc Tuấn HCSN - Đ/c Thời VPUBT (301)
Sáng Thứ
Tư, 18/3

- 08h30: Họp Thường trực UBND tỉnh:
1. Nghe báo cáo việc xây dựng công trình NVH Nga trong Khu
làng Nga cho các chuyên gia tại TPVT
2. Thông qua quy chế phối hợp thực hiện thủ tục XHH trong
lĩnh vực GDĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường,
giám định tư pháp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;
3. Tiến độ xây dựng các tờ trình, trình HĐND tỉnh năm 2020

Chủ tịch,
các PCT

GCS-DN
QLNS

- Đ/c Tân VPUBT (302)

-  10h30: Nghe Công an tỉnh b/c đề  xuất đưa khu đất  số 10
Nguyễn Du ra khỏi  danh mục đấu giá để đầu tư trụ sở Công an
phường 1, thành phố Vũng Tàu

Đc 4 Long GCS-DN - Đ/c Tân VPUBT (307)

- 08h30: Nghe Sở KHĐT b/c tình hình thúc đẩy các DA chậm
triển khai được gia hạn tiếp tục triển khai (trong đó có các dự
án du lịch)

LĐ Tỉnh ủy
Đc 2 Quốc

GCS-DN - Đ/c Tân VP Tỉnh ủy

Chiều thứ 
Tư

- 14h00: Họp Thường trực UBND tỉnh:
1. Nghe báo cáo các nội dung theo kết luận kiểm tra của Cục
Kiểm tra VBQPPL-BTP đối với QĐ số 18/2019/QĐ-UBND;
2. Nghe Sở TNMT b/c giải quyết vướng mắc thủ tục về đất đai
đối với dự án Khu nhà ở CBCNV của C/ty May xuất khẩu VT

Chủ tịch,
các PCT

GCS-DN - Đ/c Tân VPUBT (302)

- 14h00: Làm việc với Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH về việc thực
hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch, xây
dựng và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đc 2 Quốc GCS-DN - Đ/c Tân VPUBT (301)

Sáng thứ - 08h30: Họp Thường trực UBND tỉnh: Chủ tịch, GCS-DN - Đ/c Giám đốc VPUBT (302)



Năm 19/3 1. Nghe Bộ CHQS b/c đề xuất giải quyết đất và kinh phí xây
dựng bảo đảm cho hải đội Dân quân thường trực  bảo vệ chủ
quyền biển đảo trong tình hình mới;
2. Đầu tư dự án xử lý rác tại huyện Côn Đảo (Sở KHĐT b/c);
3. Kinh phí đầu tư dự án điện mặt trời trên địa bàn huyện Côn
Đảo (Sở Tài chính b/c)

các PCT QLNS - Đ/c Tân

-  08h30: Dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Truyền
thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Đc Tuấn - Đ/c Thời Ban TGTU

Chiều thứ
Năm

- 14h00: Làm việc với Cty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Việt Anh Đc Thọ GCS-DN - Đ/c Tân VPUBT (302)

- 15h00: Họp Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT
(Sở Tài chính b/c)

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

- 14h00: Nghe Sở TNMT b/c tiêu chí đối tác lắp đặt lò đốt rác
Côn Đảo

Đc Quốc GCS-DN - Đ/c Tân VPUBT (301)

- 14h30: Nghe Sở TNMT báo cáo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư
dự án xử lý chất thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện tại
Khu 100ha Tóc Tiên

Đc Quốc GCS-DN - Đ/c Tân VPUBT (301)

Sáng thứ 
Sáu, 20/3

- 08h30: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo
kế hoạch của BTVTU và Chương trình hành động thực hiện
NQ số 52-NQ/TW của BCT

Chủ tịch,
các PCT

- Đ/c Giám đốc VPUBT (301)

-  09h30: Họp Thường trực UBND tỉnh thông qua các tờ trình
trình tại kỳ họp HĐND tỉnh bất thường

Chủ tịch,
các PCT

- Đ/c Giám đốc VPUBT (301)

Chiều thứ 
Sáu

-  14h00: Họp nghe Sở KHĐT b/c kế hoạch tổ chức Hội thảo
Nâng cao cuộc sống người dân

Đc Tuấn QLNS - Đ/c Giám đốc VPUBT (301)

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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