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LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần lễ thứ: 38  
Từ : 16/09/2019  đến : 22/09/2019    

Thời 
gian 

Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì 

Thứ hai 16/09/2019 

08:00 
Tham gia chia sẻ kinh nghiệm thực thi chính 
sách tại Lớp Thạc sỹ Chính sách công 

A.Nhân HCM HCM 

08:30 
Phối hợp kiểm tra xem xét nội dung đề nghị 
của Sở Xây dựng tại văn bản số 2775/SXD-
KTQH ngày 30/07/2019 

P.MTXH Phòng TNMT 
Phòng 
TNMT 

14:00 
Kiểm tra thực tế các trường hợp có nhà bị 
ảnh hưởng bởi Dự án Khu TĐC Ngọc Hiệp. 

Phòng MTXH 
UBND phường Ngọc 
Hiệp. 

Phòng 
QLĐT 

Thứ ba 17/09/2019 

08:00 Đi thực tế lớp lớp trung cấp chính trị A.Võ/A.Thanh Ninh Thuận 
Trường 
chính trị 
tỉnh 

08:30 
Họp UBND tỉnh nghe báo cáo rà soát đánh 
giá hồ sơ tài liệu các dự án 

A.Nhân/A.Vũ 
Phòng họp 2 tầng 2 
Vp UBND tỉnh 

Anh Vinh 
CT 

14:00 Xử lý kỹ thuật các hạng mục gói thầu số 13 BĐHDA SLĐTBXH SLĐTBXH 

Thứ tư 18/09/2019 

08:00 Đi thực tế lớp lớp trung cấp chính trị A.Võ/A.Thanh Ninh Thuận 
Trường 
chính trị 
tỉnh 

09:00 
Nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng 
dự án các tuyến đường, nút giao thông kết 
nối khu sân bay Nha Trang 

Phòng MTXH 

tại Phòng B2 - VP 
HĐND & UBND 
Tp.NT (số 42 Lê 
Thánh Tôn - Tân Lập 
- NT) 

Anh Hiếu 
PCT 

Thứ năm 19/09/2019 

08:00 Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng CB tham dự Đại học Nha Trang 
Sở Xây 
dựng 

08:00 Đi thực tế lớp lớp trung cấp chính trị A.Võ/A.Thanh Ninh Thuận 
Trường 
chính trị 
tỉnh 

08:00 
Họp HĐBT dự án Môi trường bền vững - 
Tiểu dự án Nha Trang 

P.MTXH Phòng họp B2 - UBTP 
Anh Hiếu - 
PCT 

08:30 

Làm việc với các nhà thầu NT1.1, NT1.2, 
NT1.3 liên quan việc cung cấp lắp đặt hố ga 
ngăn mùi, hố ga thu nhà dân có trong các 
Hợp đồng xây lắp. 

BGĐ, Đại diện các 
BĐH NT1.1, NT1.2, 
NT1.3 

Phòng họp Ban A.Nhân 

14:30 
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 
và dự kiến kế hoạch năm 2020. 

BGĐ, A.Q.Dũng, 
A.Võ 

Hội trường SKHĐT SKHĐT 



Thứ sáu 20/09/2019 

08:00 Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng CB tham dự Đại học Nha Trang 
Sở Xây 
dựng 

08:00 

Tham gia tập huấn các chính sách đầu tư 
công ban hành năm 2019 và chia sẻ kinh 
nghiệm triển khai thành công phần mền 
PABIS ứng dụng trong công tác QLDA đầu 
tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

A.Việt [Thông báo sau] STC 

09:00 

Về việc nghiệm thu hệ thống PCCC và báo 
cháy tự động hạng mục Xây mới 02 phòng 
mổ tim, hồi sức sau mổ tim và Cải tạo 
phòng điều trị nội trú thành phòng hồi sức 
sau mổ 

BĐHDA/A.Vinh 
Công trình bệnh viện 
đa khoa tỉnh Khánh 
Hòa 

SYT 

Thứ bảy 21/09/2019 

08:00 

Tham gia tập huấn các chính sách đầu tư 
công ban hành năm 2019 và chia sẻ kinh 
nghiệm triển khai thành công phần mền 
PABIS ứng dụng trong công tác QLDA đầu 
tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

A.Việt [Thông báo sau] STC 

Chủ nhật 22/09/2019 

08:00 

Tham gia tập huấn các chính sách đầu tư 
công ban hành năm 2019 và chia sẻ kinh 
nghiệm triển khai thành công phần mền 
PABIS ứng dụng trong công tác QLDA đầu 
tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

A.Việt [Thông báo sau] STC 


