
 
VĂN PHÒNG 

 

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

  

LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần lễ thứ: 09  
Từ : 25/02/2019  đến : 03/03/2019    

Thời 
gian 

Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì 

Thứ hai 25/02/2019 

14:30 

Nghe báo cáo việc điều chỉnh tuyến 
đường Đặng Tử Mẫn tại Đồ án quy 
hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư Vĩnh 
Hải - Vĩnh Hòa 

BGĐ, P.QLDA2, MTXH 
Phòng họp 2 UB 
tỉnh 

A.Vinh CT 

Thứ ba 26/02/2019 

09:30 

Nghe báo cáo quy định xác định hai nhà 
đầu tư trở lên, đăng ký thực hiện và triển 
khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án có sử dụng đất 

A.Nhân 
Phòng họp 2 UB 
tỉnh 

Anh Vinh CT 

14:00 

Phối hợp triển khai nội dung của Bộ 
quốc phòng tại văn bản số 540/BQP-TM 
ngày 14/01/2009 liên quan về bàn giao 
tạm bàn giao đất quốc phòng tại sân bay 
Nha Trang  

A.Nhân/A.Vũ 
Phòng họp 
CCQLĐĐ - Sở 
TNMT 

Chi cục QLĐĐ 

Thứ tư 27/02/2019 

08:00 

Kiểm tra thực địa xác định vị trí thửa đất 
đối với hộ ông Huỳnh Tấn Sơn và bà 
Mai Thị Kim Phượng đang sử dụng do 
ảnh hưởng dự án Khu tái định cư Ngọc 
Hiệp để làm căn cứ giải quyết khiếu nại 

P.MTXH 
UBND phường 
Ngọc Hiệp. 

Phòng TNMT 

10:00 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 
thành phố trước Kỳ họp thứ 07 theo Báo 
cáo số 198/BC-HĐND ngày 17/12/2018 
của Hội đồng thành phố: cử tri phường 
Vĩnh Hải 

A.Quang/P.QLDA3/Vượng 
UBND Phường 
Vĩnh Hải 

Ban QLDVCI 

14:00 

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ 
quan đề xuất tổ chức, cá nhân được 
UBND tỉnh tặng bằng khen về công tác 
CCHC 

HĐ Thi đua, khen thưởng 
Ban 

Phòng họp Ban A.Nhân 

Thứ năm 28/02/2019 

08:00 

Kiểm tra, kiểm kê khối lượng bồi thường 
hỗ trợ đối với các trường hợp giải tỏa 
thuộc dự án CCSEP 
(Ngày 28/02/2019; 01/03/2019; 
04/03/2019) 

P.MTXH 
UBND phường 
Vĩnh Phước 

Trung tâm PTQĐ 

08:00 
Tham dự Hội nghị gặp mặt các doanh 
nghiệp du lịch đầu tư 2019 

A.Quang 
Hội trường Khu 
du lịch Champa 
Island 

UBND tỉnh 

Thứ sáu 01/03/2019 

08:00 
Họp HĐBT, HT và TĐC dự án xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc 
Hiệp, thành phố Nha Trang 

A.Nhân/P.MTXH 
Phòng B2 
UBND TP.NT 

UBND TP Nha 
Trang 

08:00 
Xem xét nội dung báo cáo tham mưu 
của Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh 
Hòa tại văn bản số 71/TTPTQĐ-KTĐĐ 

P.MTXH Sở Tài chính Sở Tài chính 



ngày 18/01/2019 

09:00 

Nghiệm thu đưa vào sử dụng và hướng 
dẫn sử dụng hạng mục Hệ thống khí y tế 
thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Diên 
Khánh (cũ) thành Bệnh viện Nhiệt đới 
tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2) 

BĐHDA 
Bệnh viện bệnh 
Nhiệt đới Khánh 
Hòa 

Sở y tế 

Thứ bảy 02/03/2019 

08:00 

Họp gia hạn lấy ý kiến cộng đồng dân cư 
cho Đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) 
Khu dân cư và tái định cư Tây Nha 
Trang 

A.Nhân/Phòng QLDA1 

Trường tiểu học 
thôn Đất Lành, 
xã Vĩnh Thái, 
thành phố Nha 
Trang 

Ban QLDA phát 
triển tỉnh 


