
 

 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần lễ thứ: 13  
Từ : 25/03/2019  đến : 31/03/2019    

Thời 
gian 

Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì 

Thứ hai 25/03/2019 

14:00 Họp Tổ công tác xử lý kết quả thanh tra A.Nhân 
Phòng họp 
2 

A.Vinh CT 

Thứ ba 26/03/2019 

08:00 

Đi kiểm tra hiện trường để kiểm tra vật kiến trúc 
đối với những trường hợp có nhà bị ảnh hưởng 
bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư 
Ngọc Hiệp 
(26/3/2019-29/03/2019) 

Phòng MTXH 
UBND 
P.Ngọc 
Hiệp 

UBND 
phường 
Ngọc Hiệp 

09:00 
Bàn giao mặt bằng thi công gói thầu xây lắp số 
04, dự án Trung tâm (trạm) kiểm dịch y tế quốc tế 
tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

BĐHDA Hiện trường Sở Y tế 

Thứ tư 27/03/2019 

08:00 

Đi kiểm tra hiện trường để kiểm tra vật kiến trúc 
đối với những trường hợp có nhà bị ảnh hưởng 
bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư 
Ngọc Hiệp 
(26/3/2019-29/03/2019) 

Phòng MTXH 
UBND 
P.Ngọc 
Hiệp 

UBND 
phường 
Ngọc Hiệp 

08:00 
Thẩm định báo cáo đề xuất Phương án đầu tư dự 
án: Nâng cao công suất vận hành Nhà máy xử lý 
nước thải phía Nam 

A.Nhân/A.Vũ 
Phòng họp 
SKH 

Sở KHĐT 

14:00 
Nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án 
các tuyến đường, nút giao thông kết nối khu sân 
bay Nha Trang 

A.Nhân/A.Thuận/MTXH 
Phòng họp 
B1-UBND 
TP 

UBND TP 
Nha Trang 

Thứ năm 28/03/2019 

08:00 

Đi kiểm tra hiện trường để kiểm tra vật kiến trúc 
đối với những trường hợp có nhà bị ảnh hưởng 
bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư 
Ngọc Hiệp 
(26/3/2019-29/03/2019) 

Phòng MTXH 
UBND 
P.Ngọc 
Hiệp 

UBND 
phường 
Ngọc Hiệp 

08:00 

Phối hợp công bố thông báo số 489/TB-UBND 
của UBND TP Nha Trang về việc thông báo thu 
hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng đập ngăn 
mặn trên sông Cái Nha Trang 

P.MTXH/P.QLDA3 
UBND 
phường 
Ngọc Hiệp. 

UBND 
Phường 
Ngọc Hiệp 

14:00 
[Dự kiến] Họp UBND tỉnh về các nội dung liên 
quan quy hoạch, đất đai 

A.Nhân/A.Vũ 
Phòng họp 
2 

A.Vinh CT 

Thứ sáu 29/03/2019 

08:00 

Đi kiểm tra hiện trường để kiểm tra vật kiến trúc 
đối với những trường hợp có nhà bị ảnh hưởng 
bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư 
Ngọc Hiệp 
(26/3/2019-29/03/2019) 

Phòng MTXH 
UBND 
P.Ngọc 
Hiệp 

UBND 
phường 
Ngọc Hiệp 

14:00 Họp Chi bộ tháng 3/2019 Toàn thể Đảng viên 
Phòng họp 
Ban 

A.Nhân 


