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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần lễ thứ:12  
Từ : 18/03/2019  đến : 24/03/2019    

Thời 
gian 

Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì 

Thứ hai 18/03/2019 

14:30 
Rà soát vị trí xây dựng khu nhà vệ sinh 
trường học cũng như khối thực hành (giai 
đoạn 2) của trường tiểu học Vĩnh Hải 2 

A.Quang/PQLDA1 
Văn phòng Ban 
QLDA Phát triển 

Ban QLDA 
PT  

Thứ ba 19/03/2019 

08:00 

Dự h i nghị t p hu n c ng tác đánh 
giáphòng  chống tham nhũng năm 
2018theo B  Chỉ số của Thanh tra Chính 
phủ 

A.Nhân/A.Tu n 
H i trường tầng 4  
Thanh tra tỉnh - 26 
Hùng Vương 

Thanh tra 
tỉnh 

10:00 

Thẩm định đề cương nhiệm vụ thí nghiệm 
m  hình thủy lực  khảo sát và thiết kế bản 
vẽ thi c ng dự án Đ p ngăn mặn s ng 
Cái 

Anh Nhân  Đức  
Q.Dũng  T.Dũng và Tư 
v n 

Văn phòng Ban 
QLDA Phát triển 

anh Nhân 

14:00 

Xử lý đơn kiến nghị đề ngày 16/11/2018 
của Ông Phạm Hữu Thành và bà Chống 
A L p liên quan đến việc xin mua đ t 
thu c khu tái định cư Hòn Đỏ 

P.MTXH Phòng TN & MT 
Phòng 
TNMT 

14:00 

V/v tiến đ  thi c ng xây dựng c ng trình 
Kè bảo vệ s ng Trường (đoạn từ cửa 
biển đến quốc l  1A) - các hạng mục còn 
lại và bổ sung 

A.Quang/BĐHDA 
Phòng họp 2 - Sở 
NNPTNT 

Sở 
NNPTNT 

14:30 

Thống nh t m t số n i dung liên quan 
giữa dự án Đường Vành đai kết nối nút 
giao th ng Ngọc H i  dự án Đ p ngăn 
mặn và dự án tuyến cống h p CCSEP 

BGĐ/QLDA3 
VP Phúc Sơn - 102 
E Trần Phú 

C ng ty 
CPTĐ Phúc 
Sơn 

Thứ tư 20/03/2019 

08:00 
Họp tiến đ  thi c ng Khu TĐC Ngọc Hiệp. 
P.QLDA1 liên hệ Nhà thầu  yêu cầu triệu 
t p các đơn vị liên quan cùng dự. 

A.Nhân/P.QLDA1 Phòng họp Ban A.Nhân 

14:30 
Kiểm tra thực tế các c ng trình phục vụ 
việc di chuyển vào Khu hiệu b  Trường 
Sĩ quan Kh ng quân 

A.Thu n/BĐHDA 

Khu hiệu b  trường 
Sĩ quan kh ng quân 
- Cổng đường Biệt 
Thự 

Sở Xây 
dựng 

Thứ năm 21/03/2019 

08:30 

Triển khai dự án Kè bảo vệ S ng Trường 
(đoạn từ cửa biển Quốc l  1A)  xã Cam 
Hòa  huyện Cam Lâm. P.TCHC bố trí xe 
  t  

BĐHDA 
UBND huyện Cam 
Lâm 

Sở 
NNPTNT 

Thứ sáu 22/03/2019 

08:00 
H i nghị giới thiệu m t số văn bản pháp 
lu t mới cho cán b  lãnh đạo 

Anh Tu n 
H i trường UBND 
tỉnh  

Văn phòng 
UBND tỉnh 


