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Tuần lễ thứ: 33  
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Thời 
gian 

Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì 

Thứ hai 12/08/2019 

08:00 Giao ban cơ quan Toàn thể CBVC Phòng họp Ban A.Nhân 

14:00 
Tham vấn công cộng về Báo cáo ĐTM dự 
án CCSEP 

A Quang/Phòng 
MTXH/Tư vấn/Lãnh đạo 
UBND phường Vĩnh 
Hòa/đại diện người dân 

Trung tâm văn 
hóa Phường Vĩnh 
Hòa- 03 Quảng 
Đức 

A Quang 

14:30 

Tiến độ thi công xây dựng công trình Kè 
Bảo vệ sông Trường (Đoạn từ cửa biển 
đến quốc lộ 1A)- các hạng mục còn lại và 
bổ sung 

A.Quang/Ban ĐHDA 
Phòng họp số 2 - 
SNNPTNT 

SNNPTNT 

Thứ ba 13/08/2019 

07:30 
Bàn giao mốc khu vực phía Nam thuộc 
gói thầu NT-1.1 

T27, HUD, A.Vinh 
Hiện trường gói 
thầu NT-1.1 

A.Vinh 

08:00 

Kiểm kê khối lượng bồi thường, hỗ trợ 
các trường hợp giải tỏa thuộc dự án Đập 
ngăn mặn trên sông Cái, thành phố Nha 
Trang 

P.MTXH 
UBND phường 
Ngọc Hiệp 

TTPTQĐ 

08:00 

Họp UBND tỉnh về công tác BTGT, 
đường tạm, lối vào Kho bạc và các vấn 
đề tồn tại từ cuộc họp trước thuộc Dự án 
các tuyến đường, các nút giao kết nối sân 
bay Nha Trang. BĐHDA chuẩn bị nội 
dung báo cáo. 

A.Nhân, A.Thuận, A.Vũ 
Phòng họp 3 - UB 
tỉnh 

A.Vinh CT 

09:00 
Tổ vận động của dự án Chữ Đồng Tử - 
Mương nghe ý kiến và nguyện vọng của 
hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án 

P.MTXH 
Hợp tác xã đóng 
tàu Thống Nhất 

UBND 
phường Vĩnh 
Phước 

14:15 
Tổ vận động của dự án Chữ Đồng Tử - 
Mương nghe ý kiến và nguyện vọng của 
hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án 

P.MTXH UBND phường 
UBND 
phường Vĩnh 
Phước 

14:30 

Đàm phán một số nội dung cần làm rõ 
trước khi ký hợp đồng NT-1.23:tư vấn 
giám sát độc lập an toàn môi trường xã 
hội thuộc dự án CCSEP 

Ban ĐHDA 
Văn phòng Ban 
QLDAPT 

Anh Nhân 

Thứ tư 14/08/2019 

08:00 

Kiểm kê khối lượng bồi thường, hỗ trợ 
các trường hợp giải tỏa thuộc dự án Đập 
ngăn mặn trên sông Cái, thành phố Nha 
Trang 

P.MTXH 
UBND phường 
Ngọc Hiệp 

TTPTQĐ 

08:00 
Họp tham vấn ĐTM CCSEP tại UBND 
phường Vĩnh Ngọc  

Phòng MTXH 
UBND xã Vĩnh 
Ngọc 

A.Quang 

08:00 

Vận động các tổ chức, hộ gia đình cá 
nhân ký biên bản kiểm kê, tự kê khai và 
cung cấp giấy tờ thuộc dự án Môi trường 
bền vững 

P.MTXH 
Phòng truyền 
thống - UBND Xã 
Vĩnh Ngọc 

UBND xã 
Vĩnh Ngọc 

14:00 
Họp rà soát dự án Trung tâm bảo trợ xã 
hội nguời tâm thần 

Ban ĐHDA 
Sở Lao động - 
Thương binh và 
Xã hội 

SLĐTBXH 

14:15 
Tổ vận động của dự án Chữ Đồng Tử - 
Mương nghe ý kiến và nguyện vọng của 
hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án 

P.MTXH UBND phường 
UBND 
phường Vĩnh 
Phước 



Thứ năm 15/08/2019 

08:00 

Kiểm kê khối lượng bồi thường, hỗ trợ 
các trường hợp giải tỏa thuộc dự án Đập 
ngăn mặn trên sông Cái, thành phố Nha 
Trang 

P.MTXH 
UBND phường 
Ngọc Hiệp 

TTPTQĐ 

14:30 Họp với các hộ dân có đất bị thu hồi P.MTXH 
UBND Phường 
Ngọc Hiệp 

UBND 
Phường 
Ngọc hiệp 

Thứ sáu 16/08/2019 

08:00 

Kiểm kê khối lượng bồi thường, hỗ trợ 
các trường hợp giải tỏa thuộc dự án Đập 
ngăn mặn trên sông Cái, thành phố Nha 
Trang 

P.MTXH 
UBND phường 
Ngọc Hiệp 

TTPTQĐ 

08:00 Họp tham vấn ĐTM CCSEP Phòng MTXH/A. Quang 
UBND phường 
Vĩnh Hải 

A. Quang 


