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LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần lễ thứ: 23  
Từ : 03/06/2019  đến : 09/06/2019    

Thời 
gian 

Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì 

Thứ hai 03/06/2019 

08:00 
Thực hiện kiểm kê vắng chủ đối với các thửa đất 
thuộc 03 hạng mục (Tuyến cống áp lực, Trạm bơm 
nước mưa, Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc) 

P.MTXH 
NVH thôn 
Xuân Ngọc . 

TTPTQĐ 
tỉnh 

10:00 Họp Tổ chuyên gia đấu thầu BGĐ, Tổ chuyên gia 
Phòng họp 
Ban 

A.Nhân 

14:00 Họp Tổ chuyên gia đấu thầu BGĐ, Tổ chuyên gia 
Phòng họp 
Ban 

A.Nhân 

Thứ ba 04/06/2019 

08:00 

Nghe báo cáo liên quan việc quy hoạch, tiến độ 
triển khai các khu tái định cư, đóng góp quỹ đất tái 
định cư trên địa bàn thành phố Nha Trang. 
P.MTXH photo báo cáo 378/BQL-MTXH phát cho 
địa biểu UBND tỉnh và các Sở trong cuộc họp. 

A.Nhân/A.Thuận 
Phòng họp 3 - 
tầng 3 UBND 
tỉnh 

Anh Thiên 
PCT 

08:00 
Phối hợp kiểm kê, kiểm đếm khối lượng giải tỏa 
đối với chùa Phổ Tế 

Phòng MTXH 
UBND 
phường Ngọc 
Hiệp 

Ban QLDA 
phát triển 
tỉnh 

16:00 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 
năm 2019, đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2019; 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và 
giải ngân kế hoạch và đề xuất kiến nghị 

BGĐ, các Trưởng phòng 
TC, QLDA1,2,3 

Phòng họp Sở 
KH&ĐT 

Sở KHĐT 

Thứ tư 05/06/2019 

08:00 
Họp HĐBT, HT và TĐC xây dựng cơ sở hạ tầng 
khu tái định cư Ngọc Hiệp 

P.MTXH 
Phòng B2 - 
UBND TP.NT 

Anh Khánh 
PCT 

14:00 
Đối thoại dân bị ảnh hưởng Dự án TĐC Ngọc 
Hiệp, trường hợp Mộ dòng tộc họ Phạm 

A.Nhân/P.MTXH 
Phòng Giám 
đốc 

A.Nhân 

14:30 
Xem xét nội dung đề nghị của Công ty CP Xây lắp 
Vật tư kỹ thuật tại văn bản số 62/XLVTKT ngày 
04/5/2019 

A.Vũ 
Phòng họp 
tầng 3 SXD 

Anh Thọ - 
PGĐ 

Thứ năm 06/06/2019 

08:00 
Họp triển khai tham gia hội diễn văn nghệ quần 
chúng công đoàn viên chức năm 2019 

A.Tuấn/C.Thủy 
VP Ban QLDA 
ĐTXD CT GT 

CĐ Khối 
BQL 

08:00 
Hướng dẫn xử lý phần mềm giải quyết đơn thư 
khiếu nại tố cáo 

Thanh tra tỉnh/Phòng 
MTXH 

tại VP Ban 
QLDA Phát 
triển tỉnh 
Khánh Hòa 

Thanh tra 
tỉnh 

14:00 
Giấy mời tham dự Hội thảo Công nghệ kỹ thật hiện 
đại ngành kỹ thuât xây dựng 

Cán bộ QLDA 
Hội trường 1 - 
ĐH Nha Trang 

Trường ĐH 
Nha Trang 

14:00 

Xem xét phương án tổ chức giao thông tạm qua 
khu vực sân bay Nha Trang kết nối các nút giao 
thông N2, N3 và N7, Tp Nha Trang và đề xuất kinh 
phí, nguồn vốn thực hiện theo đề nghị của Ban 
QLDA phát triển tỉnh 

A.Nhân/A.Vũ Sở GTVT Sở GTVT 

14:30 

Quyết định số 3829/QĐ-UBND phần diện tích đất 
vĩnh viễn 3,07 ha: diện tích chiếm đất tạm thời 1,49 
ha, chênh lệch so với hồ sơ thiết kế Dự án xây 
dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang tại 
phường Ngọc Hiệp. thành phố Nha Trang 

A.Thuận/Tiến Dũng TTPTQĐ tỉnh TTPTQĐ 



Thứ sáu 07/06/2019 

08:00 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019 A.Nhân 
Phòng Tiếp 
khách Quốc tế 

Thường 
trực UBND 
tỉnh 

09:00 
Lễ mở thầu gói Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 
công và dự toán đập ngăn mặn 

QLDA3 
Phòng Họp 
Ban 

Anh Nhân 

14:00 
Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống 
phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn 

A.Tuấn, C.Thủy LĐLĐ tỉnh KH CĐVC 

14:00 

Họp tiếp xúc 08 hộ dân có đơn kiến nghị liên quan 
đồ án QHCT1/500 Khu đô thị Nam Sông Cái. 
P.QLDA2 chuẩn bị nội dung, bản vẽ trình chiếu 
phục vụ cuộc họp. P.TCHC chuẩn bị xe đi hiện 
trường sau khi kết thúc. 

A.Nhân/QLDA2/MTXH 
Phòng họp 
Ban 

A.Nhân 


