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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần lễ thứ: 08  
Từ : 17/02/2020  đến : 23/02/2020    

Thời 
gian 

Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì 

Thứ hai 17/02/2020 

14:30 
Kiểm tra điều kiện khởi công và công tác chuẩn bị thi 
công gói thầu NT-1.8 

BĐHDA 
Ban điều 
hành gói thầu 
NT-1.8 

TVGS 

Thứ ba 18/02/2020 

08:00 
Họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án 
các tuyến đường,nút giao thông kết nối sân bay Nha 
Trang 

A.Thanh 
Phòng B2 - 
UBND TP.NT 

A.Hiếu PCT 

Thứ tư 19/02/2020 

07:00 
[Hoãn họp] Họp Thường trực UBND tỉnh liên quan đề 
xuất thứ tự ưu tiên đầu tư Đường Vành đai 3 

BGĐ, A.Vũ, 
P.QLDA2 

Phòng họp 2 
Thường trực 
UBND tỉnh 

Thứ năm 20/02/2020 

08:30 

Kiểm tra, rà soát hồ sơ và thống nhất hướng giải quyết 
các tồn tại vướng mắc liên quan tới xác minh, xác nhận 
nguồn gốc đất 03 hạng mục tại địa bàn xã Vĩnh Ngọc 
thuộc dự án CCSEP 

P.MTXH TTPTQĐ TTPTQĐ  

14:30 
Họp các hộ dân có đất bị thu hồi lấy ý kiến về phương 
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư xây 
dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp (Đợt 22+23) 

P.MTXH 
UBND 
phường Ngọc 
Hiệp. 

UBND 
phường 
Ngọc Hiệp 

Thứ sáu 21/02/2020 

10:00 Họp online với WB 
Ban ĐHDA/TV 
1.21/ TV 1.22 

Phòng họp 
Ban  

A.Nhân 

11:00 
Giải trình báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh liên quan 
đến đầu tư phát triển 

A.Nhân, 
A.Quang, 
Q.Dũng, 
T.Dũng 

Phòng họp 
Sở KH&ĐT 

Sở KHĐT 

14:00 

Họp UBND tỉnh về điều chỉnh QHCT1/500 Khu đô thị 
dọc sông Cái Nha Trang. P.QLDA2 nghiên cứu nội 
dung thông báo Tư vấn liên quan tham dự, chuẩn bị nội 
dung báo cáo. 

A.Nhân, 
QLDA2, Tư vấn 

Phòng họp 3 - 
UB tỉnh 

A.Tài PCT, 
A.Hoàng 
PCT 

14:00 

Kiểm tra, rà soát hồ sơ và thống nhất hướng giải quyết 
các tồn tại vướng mắc liên quan tới xác minh, xác nhận 
nguồn gốc đất 03 hạng mục tại địa bàn Phường Vĩnh 
Phước thuộc dự án CCSEP 

P.MTXH TTPTQĐ TTPTQĐ 


