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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 15 tháng 06 năm 2020 
 

 
 

Lịch tuần từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 
 

 

Ngày Nội dung Lãnh đạo 

Tỉnh ủy 

UBND tỉnh 

Phòng 

chuẩn bị 

Thành 

phần 

Địa điểm 

Sáng thứ 

Hai, 15/6 

- 07h30: Chào cờ đầu tuần  Chủ tịch, 

các PCT 

- BGĐ và CBCC STC TTHC-CT 

- 08h00: Hội thảo chuyên đề “về các giải pháp để đẩy nhanh giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức 

tạp, kéo dài, đông người tham gia” trên địa bàn tỉnh  

Chủ tịch, 

các PCT 

Thanh tra - Đ/c Thời VPUBT (301) 

Chiều thứ  

Hai 

- 14h00: Họp Thường trực UBND tỉnh Thông qua các tờ trình, trình 

HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020: 

1. NQ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa 

bàn tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030”; (Sở Du lịch  b/c) 

2. Nghị quyết thông qua các danh mục các dự án có thu hồi đất để 

thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; (Sở TNMT  b/c) 

3. Nghị quyết thông qua danh mục các dự án có chuyển mục đích sử 

dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực 

hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; (Sở TNMT  b/c) 

4. Thông qua Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT theo QĐ số: 

622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Sở KHĐT  b/c) 

Chủ tịch, 

các PCT 

GCS-DN 

HCSN 

- Đ/c Tân VPUBT (301) 

- 15h30: Thông qua kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu bền 

vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BRVT theo QĐ số 622/QĐ-TTg 

của thủ tướng CP.  

Chủ tịch, 

các PCT 

HCNS - Đ/c Thời VPUBT (301) 

- 14h00: Giao ban báo chí 06 tháng đầu năm 2020, Công bố lấy ý Đc Tuấn VPS - Đ/c Thời HT Ban 
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kiến rộng rãi b/c Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII TGTU 

Sáng thứ   

Ba 16/6 

- 08h30: Họp Thường trực UBND tỉnh: 

1. Nghe Sở Nội vụ báo cáo dự thảo Quyết định quy định số lượng và 

bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 

2. Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Vườn thú 

hoang dã Safari, huyện Xuyên Mộc 

3. Nghe b/c tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án xử lý chất thải sinh 

hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện tại Khu Tóc Tiên, TXPM 

Chủ tịch, 

các PCT 

1.QLNS 

2.GCS-DN 

3.GCS-DN 

 

 

 

 

- Đ/c Tân VPUBT (301) 

- 08h00: Hội thảo xây dựng nhiệm vụ, giải pháp xóa, giảm các điểm 

đen môi trường và xử lý, giải quyết các vấn đề môi trường một cách 

hiệu quả trên địa bàn tỉnh (Sở TNMT b/c) 

Đc 2 Quốc HCSN - Đ/c Thời HTC1-TTHN 

Chiều thứ 

Ba 

- 14h00: Họp Thường trực UBND tỉnh: 

1. Nghe Sở KHĐT b/c điều chỉnh d/a cảng tàu khách Côn Đảo; 

2. Nghe Sở VHTT b/c chủ trương xây dựng bia tưởng niệm liệt sỹ tại 

di tích lịch sử Trường Văn Lương; 

3. Nghe Ban QKKCN b/c Chủ trương đầu tư thực hiện dự án KCN đô 

thị - dịch vụ HD tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ 

Chủ tịch, 

các PCT 

TCĐT 

 

 

- Đ/c Tân VPUBT (301) 

- 14h00: cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Châu 

Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

LĐ Tỉnh ủy 

Đ/c Khánh 

QLNS - Đ/c Thời VP Tỉnh ủy 

Sáng Thứ 

Tư, 17/6 

- 08h00: Hội thảo về các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống tội 

phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xã hội đen; công tác 

phòng, chống, kiểm soát ma túy (Công an tỉnh b/c) 

Đc Thọ QLNS - Đ/c Tân VPUBT (301) 

- 08h00: Hội thảo giải pháp triển khai, xây dựng đô thị thông minh 

trên địa bàn tỉnh (Sở TTTT b/c) 

Đc Tuấn HCSN - Đ/c Thời HTC2-TTHN 

- 08h30: Họp Hội đồng thẩm định giá đất  GCS-DN - Đ/c Tân STC (Lầu 6) 

Chiều thứ  

Tư 

- 14h00: Xử lý việc chuyển quyền  sở hữu tài sản & giãn tiến độ ĐT 

của C/ty ĐTXDTMSG (sở XD b/c) 

Đc 2 Quốc GCS-DN - Đ/c Tân VPUBT (302) 
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- 14h00: góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TPVT nhiệm kỳ 

2020-2025.  

LĐ Tỉnh ủy 

Đ/c Khánh 

QLNS - Đ/c Tân VP Tỉnh ủy 

- 14h00: Dự Hội nghị triển khai NĐ số 73/2019/NĐ-CP về quy định 

quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách (Sở TTTT b/c) 

Đc Tuấn HCSN - Đ/c Thời HTC-TTHN 

Sáng thứ 

Năm 18/6 

- 08h30: Hội thảo về các giải pháp nâng cao hiệu quả lợi thế của hệ 

thống cảng Cái Mép-Thị Vải để cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng trở 

thành ngành KT chủ lực của tỉnh (Sở GTVT b/c) 

LĐ Tỉnh ủy 

Chủ tịch, 

các PCT 

TCĐT - Đ/c Tân HTC1-TTHN 

- 09h30: Nghe Sở LĐTBXH b/c việc điều chỉnh tăng thêm tiền lương 

trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh 

Đc Tuấn HCSN - Đ/c Thời VPUBT (302) 

Chiều thứ  

Năm 

- 14h00: góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

LĐ Tỉnh ủy 

Đ/c Khánh 

QLNS - Đ/c Tân VP Tỉnh ủy 

- 15h00: Nghe C/ty Văn Phú b/c ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới 

Hải Đăng, P12 và Khu đô thị TT tại sân bay cũ, TPVT 

Đc Thọ GCS-DN - Đ/c Tân VPIBT (301) 

- 16h00: Nghe C/Ty Grace World Bình Châu b/c ý tưởng, phương án 

ĐT dự án “Khu nghỉ dưỡng sinh thái International Binh Chau Graceb 

Celina Resort” 

Đc Thọ GCS-DN - Đ/c Tân VPUBT (301) 

- 14h30: Thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường 

QH D13 khu dân cư số 9 (đường S nhánh Tây), TXPM 

Đc 2 Quốc TCĐT - Đ/c Tân VPUBT (302) 

- 14h00: thông qua các tờ trình, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 

2020 

LĐ Tỉnh ủy 

Đc Tuấn 

HCSN - Đ/c Thời VPUBT (307) 

Sáng thứ  

Sáu, 19/6 

- 08h30: Nghe Sở KHĐT b/c về tiến độ triển khai các dự án trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh 

Chủ tịch, 

các PCT 

GCS-DN - Đ/c Tân VP Tỉnh ủy 

- 07h30: Dự đại hội Hội nhà báo tỉnh Đc Tuấn HCSN - Đ/c Thời HT Thành ủy 

Vũng Tàu 

Chiều thứ  - 14h00: Hội thảo về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

THAHC trên địa bàn tỉnh  

Đc Thọ QLNS - Đ/c Thời VPUBT (301) 
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Sáu - 14h00: Hội thảo Chuyên đề “Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi 

thường, GPMB, việc đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư” (Sở 

TNMT b/c) 

Đc Thọ 

Đc 2 Quốc 

GCS-DN - Đ/c Tân HTC1-THNN 

- 08h30: Họp Hội đồng thẩm định giá đất  GCS-DN - Đ/c Tân Phòng họp 

Lầu 6 

 
 

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 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-06-15T10:21:35+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Lê Thế Thời<thoilt@sotc.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-06-15T10:34:02+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sotc@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-06-15T10:34:37+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sotc@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




