17/12/2018

`

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

VĂN PHÒNG

LỊCH CÔNG TÁC
Từ: 17/12/2018 đến: 23/12/2018

Tuần lễ thứ: 51
Thời
gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Khám sức khỏe định kỳ theo GM
07:30
A.Nhân/A.Quang
BTC Tỉnh ủy

Khoa Khám, BV
Đa khoa tỉnh
(Cổng 01 - 19
Yersin)

BTC Tỉnh ủy

Tham dự Hội thảo về năng suất
của tỉnh Khánh Hòa do Viện
08:15 Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW tổ A.Tuấn
chức. A.Tuấn tham dự để lấy tài
liệu nghiên cứu.

Hội trường KS
Hải Âu - 03
Nguyễn Chánh
NT

Viện
NCQLKTTW

Thứ hai 17/12/2018

BGĐ, Các Trưởng
Họp nội bộ về vấn đề vốn và giải
phòng
QLDA,
ngân các dự án CCSEP, Đập
Hội trường Ban
09:00
MTXH, Tài chính
ngăn mặn theo kết quả làm việc
QLDA
và cán bộ liên
với BKHĐT và BTC
quan
Họp rà soát nhiệm vụ hỗ trợ vùng
15:00 đồng bào dân tộc thiểu số miền A.Nhân/C.Thủy
núi 2016-2020

Phòng họp B Thành ủy Nha
Trang

A.Nhân

Thành ủy Nha
Trang

Thứ ba 18/12/2018
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng
Ban QLDA: bình xét thi đua cá
nhân và tập thể 2018, đăng ký Hội đồng thi đua
Hội trường Ban
08:00 danh hiệu 2019. Các phòng chuẩn khen thưởng Ban
QLDA
bị nội dung báo cáo Hội đồng QLDA
(băng văn bản). P.TCHC tổng hợp
hồ sơ liên quan báo cáo Hội đồng.

A.Nhân

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng
Ban QLDA: nhận xét, đánh giá
Hội đồng thi đua
phân loại CBVC năm 2018. Các
Hội trường Ban
14:00
khen thưởng Ban
phòng chuẩn bị nội dung đánh giá
QLDA
QLDA
để báo cáo Hội đồng (bằng văn
bản).

A.Nhân

Thứ tư 19/12/2018
Họp tiến độ thi công các hạng mục
thuộc dự án Xây dựng mới 2
09:00
BĐHDA (QLDA3)
phòng mổ tim và hồi sức sau mổ
tim (GM 204/GM-SYT)

Bệnh viện đa
khoa tỉnh Khánh
Hòa - Hội trường
B

Sở y tế

`
Giải quyết vướng mắc trong quá
trình thực hiện BTHT&TĐC trên
09:00
P.MTXH
địa bàn TP Nha Trang.
(Số đến 3987)
13:30

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp
A.Nhân
(GM 1146/UBND)

Phối hợp rà soát quỹ đất tái định
cư để làm cơ sở xin chủ trương bố
trí đất ở đối với 38 hộ dân do bị
14:00
P.MTXH
thu hồi đất thuộc dự án Đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định
cư Ngọc Hiệp
15:00

Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày
A.Nhân/A.Quang
Truyền thống Trường Chính trị

P.TN &MT(159
Hoàng
Hoa
Thám- tầng 2Tổ DA).

P.TNMT

P.Apollo-KS
Liberty, 09 Biệt
Thự, NT

Thường trực
UBND tỉnh

Phòng TN&MT
số 159 Hoàng
Hoa Thám

Phòng TNMT

Hội trường 2 Trường Chính trị
Trường Chính trị
tỉnh
tỉnh

Thứ năm 20/12/2018
08:00

Phổ biến quán triệt Nghị quyết TW
Toàn thể CBVC
8 khóa 12

Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ
TH cơ chế một cửa liên thông
08:00
A.Tuấn/A.Huy
trong giải quyết thủ tục hành chính
năm 2018

Hội trường Ban
A.Nhân/A.Quang
QLDA
Hội
trường
UBND tỉnh

VP Chính Phủ

Hội trường Ban
QLDA

A.Nhân

Thứ sáu 21/12/2018
Hội nghị CBCCVC tổng kết nhiệm
vụ công tác 2018 và phương
hướng nhiệm vụ 2019, thông qua
các quy chế quan trọng. P.TCHC
07:30
chuẩn bị nội dung, chương trình Toàn thể CBVC
và dự thảo các quy chế cần thông
qua. P.Tài chính chuẩn bị các nội
dung báo cáo liên quan thu/chi nội
bộ để báo cáo Hội nghị.
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