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LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần lễ thứ:   21  
Từ : 20/05/2019  đến : 26/05/2019    

Thời 
gian 

Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì 

Thứ hai 20/05/2019 

08:00 
Các phòng sắp xếp công việc để Tổ chuyên gia 
đấu thầu tập trung họp từ 20/5/2019 - 22/5/2019 

A.Quang, Tổ 
chuyên gia 

Phòng họp Ban A.Quang 

09:00 

Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu: tư vấn 
khảo sát, thí nghiệm mô hình, lập thiết kế bản vẽ 
thi công và dự toán thuộc dự án Xây dựng đập 
ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang 

A.Nhân/QLDA3 Hội trường Ban QLDA 
Ban QLDA 
PT  

14:00 Giao ban cơ quan Toàn thể CBVC Phòng họp Ban A.Nhân 

Thứ ba 21/05/2019 

08:00 
Các phòng sắp xếp công việc để Tổ chuyên gia 
đấu thầu tập trung họp từ 20/5/2019 - 22/5/2019 

A.Quang, Tổ 
chuyên gia 

Phòng họp Ban A.Quang 

08:00 

Họp với Cục Hải quan Khánh Hòa về phương án 
đấu nối giao thông Chi cục Hải quan Sân bay 
Cam Ranh. BĐHDA chuẩn bị nội dung và tài liệu 
dự họp. 

A.Nhân/BĐHDA 
Cục Hải quan Khánh 
Hòa 

A. Sơn Cục 
Trưởng 

14:00 Họp UBND tỉnh về tiến độ dự án nút giao sân bay A.Nhân/Vũ/Thuận Phòng họp 3 - UB tỉnh 
A. Vinh CT, 
A.Thiên 
PCT 

Thứ tư 22/05/2019 

08:00 
Các phòng sắp xếp công việc để Tổ chuyên gia 
đấu thầu tập trung họp từ 20/5/2019 - 22/5/2019 

A.Quang, Tổ 
chuyên gia 

Phòng họp Ban A.Quang 

08:30 
Kiểm kê khối lượng bồi thường, hỗ trợ đối với các 
trường hợp giải tỏa thuộc dự án CCSEP 

A.Kiệt 
UBND phường Vĩnh 
Phước 

TTPTQĐ 

15:00 Khảo sát tuyến cáp ngầm đường trần Phú [Không dự] 

Tại tuyến cáp ngầm 
đường Trần Phú, TP 
Nha Trang (Tập trung 
tại Sở Công Thương) 

 

15:00 
Nhận bàn giao diện tích đất 196,6 m2 của trường 
Sỹ quan Không quân đang quản lý để bàn giao 
cho hộ dân xây dựng nhà ở 

Phòng MTXH 
Tại khu đất tái định cư 
dự án nút giao sân 
bay Nha Trang 

TTPTQĐ 

Thứ năm 23/05/2019 

08:00 

Thống nhất về việc bàn giao diện tích đất 
196,6m2 của Trường Sĩ quan Không quân đang 
quản lý để bàn giao cho hộ dân xây dựng nhà ở 
thuộc dự án Các tuyến đường, các nút giao thông 
kết nối khu sân bay Nha Trang. 

Phòng MTXH 
Phòng họp trường 
SQKQ 

TTPTQĐ 

08:00 
Tham dự tư vấn về kiến thức pháp luật cho các 
đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở 

Chị Thủy 
35 Hùng Vương 
(Tầng 2) 

CĐVC 



08:00 

Phối hợp kiểm tra kết cấu mặt tiền nhà đối với 
một số trường hợp theo đề nghị của Phòng QLĐT 
và kiểm kê, kiểm đếm khối lượng giải tỏa đối với 
Chùa Phổ Tế, thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ 
tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, Tp Nha Trang 

Phòng MTXH 
UBND Phường Ngọc 
Hiệp 

Ban QLDA 
PT 

08:00 

Đi thực địa hiện trường xây dựng các nút giao 
thông N3, N7 thuộc dự án Các tuyến đường, các 
nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang để 
kiểm tra lại các nội dung thay đổi thiết kế, xử lý kỹ 
thuật tại 02 nút giao nêu trên 

Anh Vượng Nút N3 + N7 
Công ty 
Phúc Sơn 

08:30 
Kiểm kê khối lượng bồi thường, hỗ trợ đối với các 
trường hợp giải tỏa thuộc dự án CCSEP 

A.Kiệt 
UBND phường Vĩnh 
Phước 

TTPTQĐ 

09:30 
A.Nhân đi công tác Hà Nội họp BKHĐT về Dự án 
BT nút giao sân bay 

A.Nhân Hà Nội Bộ KHĐT 

14:00 
Bàn giao đất và tài sản trên đất để thực hiện dự 
án Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối 
Khu sân bay Nha Trang 

Phòng MTXH Nút 14  TTPTQĐ 

15:00 
Bàn giao đất và tài sản trên đất để thực hiện dự 
án Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối 
Khu sân bay Nha Trang 

Phòng MTXH Nút 05 TTPTQĐ 

Thứ sáu 24/05/2019 

08:00 

Phối hợp kiểm tra kết cấu mặt tiền nhà đối với 
một số trường hợp theo đề nghị của Phòng QLĐT 
và kiểm kê, kiểm đếm khối lượng giải tỏa đối với 
Chùa Phổ Tế, thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ 
tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, Tp Nha Trang 

Phòng MTXH 
UBND Phường Ngọc 
Hiệp 

Ban QLDA 
PT 

08:30 
Kiểm kê khối lượng bồi thường, hỗ trợ đối với các 
trường hợp giải tỏa thuộc dự án CCSEP 

A.Kiệt 
Nhà văn hóa thôn 
Xuân Ngọc 

TTPTQĐ 

09:00 
Họp cùng UBND tỉnh và BKHDT liên quan Dự án 
BT [GM 388/GM-BKHĐT] 

A.Nhân Bộ KHĐT Bộ KHĐT 

14:00 
Giấy mời để phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của cử tri phường Vạn Thắng về dự án kè sông 
Cái và sông Kim Bồng 

A.Quang, QLDA1 
UBND phường Vạn 
Thắng 

UBND 
phường 
Vạn Thắng 


