
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 22 tháng 06 năm 2020 
 

 
 

Lịch tuần từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 
 

Ngày Nội dung Lãnh đạo 

Tỉnh ủy  

UBND tỉnh 

Phòng 

chuẩn bị 

Thành phần Địa điểm 

Sáng thứ 

Hai, 22/6 

- 07h30: Chào cờ đầu tuần  Chủ tịch, 

các PCT 

  TTHC-CT 

- 08h30: Giao ban TTrTU (cả ngày): 

1. Báo cáo xử lý vi phạm tại dự án Vên Vên Xuyên Mộc; 

2. Báo cáo về vụ án Công ty Khang Linh; 

3. V/v đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc thuộc hệ thống Tòa án 

hai cấp tỉnh BR-VT; 

4. V/v xin chủ trương xây dựng Chương trình phối hợp giữa 

BCHQS tỉnh với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; 

5. Công tác cán bộ 

LĐ Tỉnh ủy 

Đc Thọ 

 

 

QLNS - Đ/c Tân VP Tỉnh ủy 

- 08h30: Làm việc với Đoàn công tác Bộ XD về Đề án phân loại 

đô thị Phú Mỹ 

Đc 2 Quốc TCĐT - Đ/c Tân VPUBT (301) 

Chiều thứ  

Hai 

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo Covid-19 Đc Tuấn HCSN - Đ/c Thời VPUBT (302) 

- 14h00: Sở Tài chính báo cáo xử lý khó khăn, vướng mắc trong 

việc thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Xây dựng và Phát triển 

đô thị tỉnh (UDEC) 

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

- 15h00: Nghe Sở Nội vụ báo cáo tình hình hoạt động của Công 

ty CP Dịch vụ Vận tải biển Vũng Tàu (VungTauShip) 

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

Sáng thứ   

Ba 23/6 

- 08h00: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 

thứ 9, theo hình thức trực tuyến (cả ngày) 

LĐ Tỉnh ủy  - Đ/c Thời VPUBT (301) 

- 08h30: Cho ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng bộ Biên phòng tỉnh Đc Thọ QLNS - Đ/c Tân VPUBT (302) 

- 08h30: Nghe BQL các KCN b/c các vướng mắc trong việc gia 

hạn hợp đồng thuê đất giữa Công ty Hoàng Gia và IDICO 

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

- 09h30: Nghe Sở NNPTNT b/c , đề xuất xử lý đất dôi dư trong 

quá trình thi công các gói thầu xây lắp của dự án Hệ thống kênh 

mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã 

Hòa Bình, XM 

Đc 2 Quốc HCSN - Đ/c Thời VPUBT (307) 

- 08h00: Dự công bố Quyết định của Bộ Công an về kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Đc Tuấn VPS - Đ/c Tân VPUBT (302) 



- 08h00: Hội thảo chuyên đề “Giải pháp để huy động nguồn vốn 

xã hội cho đầu tư, phát triển KTXH tỉnh BR-VT” (Sở Tài chính 

chủ trì) 

LĐ Tỉnh ủy 

Đc Khánh 

QLNS + 

VP 

- Đ/c Tân KS Palace, 

TP Vũng Tàu 

Chiều thứ 

Ba 

- 14h00: Họp Tập thể UBND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết 

trình HĐND tỉnh: 

1. NQ về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 

2020 (Sở Tài chính b/c); 

2. NQ quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan 

di tích  (Sở VHTT b/c); 

3. NQ quy định chính sách hỗ trợ khám sức khỏe chuyên khoa 

cho HS trên địa bàn tỉnh (Sở Y tế b/c) ; 

4. NQ về “Nghiên cứu thị trường và phát triển ngành du lịch tỉnh 

đến 2035’ (Sở Du lịch b/c) 

Chủ tịch, 

các PCT 

QLNS 

HCSN 

- Đ/c Tân VPUBT (501) 

- 14h00: Nghe sở NN PTNT b/c kết quả 02 năm thực hiện chủ 

trương di dời các cơ sở chế biến hải sản về khu quy hoạch 

LĐ Tỉnh ủy 

Đc 2 Quốc 

HCSN - Đ/c Thời VP Tỉnh ủy 

- 14h00: Làm việc với Đại diện Ngân hàng thế giới Đc Khánh QLNS - Đ/c Tân VPUBT (307) 

- 14h00: Họp Hội đồng TĐKT nghe báo cáo danh sách “Công 

dân ưu tú”  

Đc Tuấn  - Đ/c Thời VPUBT (207) 

Sáng Thứ 

Tư, 24/6 

- 08h30: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-

BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, 

HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh 

phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 

- 2020 

Đc Tuấn  - Đ/c Thời HT B - TTHN 

- 08h00: Hội thảo về các giải pháp để đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi 

mới sáng tạo (Sở KHCN chủ trì) 

TTrUB HCSN - Đ/c Thời HTC1-TTHN 

Chiều thứ  

Tư 

- 14h00: Họp Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII 

và nghe báo cáo nội dung đề cương triển lãm và kế hoạch tổ chức 

các hoạt động chào mừng Đại hội 

LĐ Tỉnh ủy 

Đc Tuấn 

HCSN 

QLNS 

- Đ/c Thời VP Tỉnh ủy 

- 17h00: Giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 53 năm ngày thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967-

24/6/2020) 

Đc Tuấn HCSN - Đ/c Thời Hội trường 

NH Hữu Nghị 

TPVT 

Sáng thứ 

Năm 25/6 

- 08h00: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2020 (trực tuyến với 

các địa phương) 

Chủ tịch, 

các PCT 

QLNS - Đ/c Tân VPUBT (301) 

các H, TX, TP 

- 08h00: Hội thảo về các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh, sức 

thu hút của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng một 

số khu công nghiệp kiểu mẫu (Ban QLKCN chủ trì) 

LĐ Tỉnh ủy 

Đc 2 Quốc 

 - Đ/c Tân HTC1-TTHN 

- 08h30: Dự Hội nghị về tình hình cư trú của tu sỹ phật giáo và 

những vấn đề đặt ra với công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, 

tôn giáo trên địa bàn tỉnh 

Đc Tuấn QLNS - Đ/c Tân HTB-TTHN 

- 08h30: Nghe Sở TNMT b/c việc thực hiện nghĩa vụ tài chính 

liên quan đến dự án Khu resort Hoàn Vũ-Hồ Tràm của C/ty CP 

Hoàn Vũ 

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



- 09h00: Nghe Sở GTVT, TNMT b/c khó khăn vướng mắc và 

giải quyết kiến nghị một số nội dung liên quan đến công trình cầu 

Ngắm Biển tại Hồ Tràm, Phước Thuận, Xuyên Mộc 

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

Chiều thứ  

Năm 

- 14h00: Nghe Sở KHĐT b/c tiến độ triển khai các dự án trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh 

LĐ Tỉnh ủy 

Chủ tịch, 

các PCT 

GCS-DN - Đ/c Tân VP Tỉnh ủy 

- 14h00: Nghe Sở TTTT b/c kế hoạch Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu 

trên nền tảng ICT, số hóa dữ liệu, tiến tới hình thành kho dữ liệu 

số của tỉnh 

Đc Tuấn VPS - Đ/c Thời VPUBT (301) 

Sáng thứ  

Sáu, 26/6 

- 08h00: Nghe Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình QT, khu vực, 

tình hình biển Đông 

LĐ Tỉnh ủy 

Chủ tịch, 

các PCT 

 - Ban Giám đốc HTB –TTHN 

- 08h00: Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng QH tỉnh BR-

VT bằng giải pháp tích hợp, đồng bộ giữa các loại quy hoạch” 

(Sở Xây dựng chủ trì) 

Đc 2 Quốc TCĐT - Đ/c Tân VPUBT (301) 

Chiều thứ  

Sáu 

- 14h00: Nghe Sở VHTT b/c chủ trương xây dựng bia tưởng niệm 

liệt sỹ tại di tích lịch sử Trường Văn Lương 

Đc Thọ TCĐT - Đ/c Tân VPUBT (302) 

- 14h30: Nghe Sở Nội vụ b/c về tình hình thực hiện Chương trình 

đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 

Đc Thọ HCSN - Đ/c Thời VPUBT (302) 

- 14h00: Hội nghị giao ban công tác Quốc phòng – an ninh 6 

tháng đầu năm 2020 

Đc 2 Quốc QLNS - Đ/c Tân BĐBP tỉnh 

 
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:          PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc sở; 

- Trang Web của STC;  

- Lưu VP 

 
 

 

                Lê Thế Thời 
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