
 

 

 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần lễ thứ: 07  
Từ: 11/02/2019 đến : 17/02/2019    

Thời 
gian 

Nội dung Thành phần 
Địa 

điểm 
Chủ trì 

Thứ hai 11/02/2019 

08:00 Họp mặt CBVC đầu năm Kỷ Hợi Toàn thể CBVC 
Phòng 
họp 
Ban 

A.Nhân 

Thứ tư 13/02/2019 

08:30 

Rà soát nội dung Tờ trình về Kế hoạch đấu thầu Dự 
án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang và các nội 
dung liên quan, công tác thu hồi đất, công tác trích đo 
địa chính và triển khai công tác BTGT. Các phòng liên 
quan chuẩn bị các nội dung dự thảo, bản vẽ, pháp lý 
liên quan để phục vụ cuộc họp. 

A.Nhân/P.QLDA3/P.MTXH 
Phòng 
họp 
Ban 

A.Nhân 

Thứ năm 14/02/2019 

08:00 
Họp UBND xã Vĩnh Thái về nội dung gia hạn thời gian 
công bố quy hoạch Đồ án Khu dân cư và Tái định cư 
Tây Nha Trang. P.QLDA1 mời P.QLĐT/SXD cùng dự 

A.Nhân/QLDA1 
UBND 
Vĩnh 
Thái 

A.Nhân 

14:00 

Họp rà soát nhiệm vụ P.QLDA2 tập trung các nội 
dung: Dự án BT nút giao sân bay, các Đồ án quy 
hoạch, công tác thu thập thông tin cung cấp WB về 
nghiên cứu dự án phát triển KTXH thích ứng BĐKH, 
công tác thu thập hồ sơ nhà đất trụ sở cơ quan. 
P.QLDA2 chủ động rà soát, cập nhật thông tin để báo 
cáo khó khăn vướng mắc. 

BGĐ, CBVC P.QLDA2 
Phòng 
họp 
Ban 

A.Nhân 

Thứ sáu 15/02/2019 

08:30 

Họp triển khai công tác thi công Gói thầu Nạo vét 
sông Kim Bồng - Bà Vệ sau khi UBND tỉnh có ý kiến 
chấp thuận vụ trí đổ thải, kế hoạch tổ chức nghiệm 
thu bàn giao mốc giới cho địa phương quản lý. 

A.Quang, P.QLDA1, Tư vấn, 
Nhà thầu 

Phòng 
họp 
Ban 

A.Quang 

14:00 

Rà soát công tác BTGT các dự án do Ban làm Chủ 
đầu tư. P.MTXH chuẩn bị nội dung báo cáo, các khó 
khăn vướng mắc, các hồ sơ tồn đọng tại các cơ quan 
liên quan. 

BGĐ, P.MTXH, Các Trưởng 
phòng QLDA 

Phòng 
họp 
Ban 

A.Nhân 


