LỊCH LÀM VIỆC
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG
(Từ ngày:  05/03/2018  đến ngày:  11/03/2018 )
			

Thứ hai  05/03/2018 
Sáng:


Chiều:
 

Thứ ba  06/03/2018 
Sáng:

 - 08 giờ, Họp Ban Giám đốc Sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải.
      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải
Chiều:


Thứ tư  07/03/2018 
Sáng:

 - 8 giờ, Ban Giám đốc, các phòng thuộc Sở nghe tư vấn ELCOM báo cáo đề xuất định hướng về giao thông thông minh
      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 - 8 giờ Phó trưởng phòng Vận tải và phương tiện Nguyễn Văn Hữu đi kiểm tra xe thiệt hại tài sản xe ô tô gây tai nạn (Công văn số 126/CV-CQĐT-ĐTTH của CSĐTcông an thành phố Thủ Dầu Một)
      Địa điểm: Cơ quan CSĐT công an  thành phố Thủ Dầu Một)

 - 8 giờ, chuyên viên phòng QL Vận tải và Phương tiện Huỳnh Hữu Hiền đi định giá phương tiện tại Cục Thi hành án tỉnh
      Địa điểm: Cục Thi hành án tỉnh
Chiều:

 - 14 giờ 00, Giám đốc Trần Bá Luận, phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông, phòng Kế hoạch Tài chính dự Hội nghị tổng kết tình hình đầu tư công năm 2017
      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh

 - Phó Giám đốc Vương Thế Hùng, Chánh thanh tra Sở; Chánh Văn Phòng Sở họp thông qua báo cáo Đoàn thanh tra trách nhiệm năm 2017 đối với các đơn vị được thanh tra
      Địa điểm: Thanh tra tỉnh Bình Dương- Tháp B tầng 5 - Tòa nhà TTHC tỉnh
Thứ năm  08/03/2018 
Sáng:

 - 08 giờ, Ban Giám đốc, phòng Quản lý KCHTGT và ATGT, phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện, Thanh tra Giao thông vận tải trình bày các đề án: Vận tải hành khách công cộng; sắp xếp các trạm thu giá dịch vụ đường bộ; chiếu sáng công cộng bằng đèn Led; hạn chế xe container trên ĐT 743 đoạn từ Ngã 6 An Phú - Ngã tư 550.
      Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh

 - 9 giờ chuyên viên phòng QL Vận tải và Phương tiện Huỳnh Hữu Hiền đi kiểm tra kỹ thuật xe tập lái B2 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương
      Địa điểm: Trung tân Dịch vụ việc làm tỉnh BD
Chiều:

 - 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận, phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông, phòng Kế hoạch Tài chính nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo triển khai thực hiện kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án Phát triển hạ tầng giao thông và tuyến xe buýt nhanh thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên
      Địa điểm: Phòng họp C - UBND tỉnh

 - 14 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Chí Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải và phương tiện Nguyễn Đôn Anh Dũng dự họp trao đổi, thống nhất quan điểm giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Quốc Dũng
      Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh
Thứ sáu  09/03/2018 
Sáng:

 - Giám đốc Trần Bá Luận, Phó Chánh Thanh tra Bùi Mạnh Cường tiếp công dân định kỳ.
      Địa điểm: Trụ sở Thanh tra Giao thông vận tải, số 38 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chiều:


Thứ bảy  10/03/2018 
Sáng:


Chiều:


Chủ nhật  11/03/2018 
Sáng/ Chiều
  
  

  
Ghi chú:
 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để  xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.
- Lịch này thay cho thư mời họp, lịch có thể thay đổi đối với Ban Giám đốc khi có chương trình thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh		

Nơi nhận:	TL.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc Sở;	CHÁNH VĂN PHÒNG
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Ban biên tập Web;	
- Lưu: VT.

