VĂN PHÒNG

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

Tuần lễ thứ: 11
Từ : 11/03/2019 đến : 17/03/2019
Thời
gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Sân bay NT cũ

TTra SXD

Thứ hai 11/03/2019
14:00

Phối hợp Thanh tra SXD kiểm tra việc xây
A.Tùng/A.Hùng
dựng trong khu sân bay cũ

Họp bàn giao quản lý các cọc mốc lộ giới đã
được cắm ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc
14:30
A.Quang, QLDA1
được duyệt của sông Bà Vệ và sông Kim Bồng

Văn phòng Ban Ban
QLDA Phát triển
PT

QLDA

Thứ ba 12/03/2019

09:00

Nghiệm thu bàn giao máy phát điện dự phòng BĐHDA
Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa

Công
ty
Bệnh viện Nhiệt đới TNHH
KH
TM&DV Phát
Đạt

14:00

Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các Ban
A.Quang/C.Thủy
quản lý năm 2019

Văn phòng Ban
Ban
QLDA ĐT XD CT
thông
Giao Thông

14:00

Tham gia Lễ khai trương trục liên thông văn
A.Nhân/A.Tuấn
bản quốc gia do Văn phòng Chính phủ tổ chức

Phòng họp giao
ban trực tuyến - VP UBND tỉnh
UBND tỉnh

Giao

Thứ tư 13/03/2019
07:00

Họp về khu đô thị trung tâm hành chính mới
A.Nhân/A.Vũ
của tỉnh

Phòng họp 2 UB
Anh Vinh CT
tỉnh

08:00

Hội nghị tổng kết công tác XD Đảng 2018 tại
A.Nhân/A.Quang
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Hội trường Tỉnh ủy

V/v bàn giao cọc mốc và tim tuyến thi công xây
dựng công trình Kè bảo vệ sông Trường (đoạn
09:00
A.Quang, BĐHDA
từ cửa biển đến quốc lộ 1A) - các hạng mục
còn lại và bổ sung

Đảng
Khối

Kè công trình bảo
vệ sông Trường Sở NNPTNT
Cam Hòa, Cam
Lâm, Khánh Hòa

Thứ năm 14/03/2019
Kiểm tra và thống nhất danh sách các trường
hợp đề nghị thực hiện thủ tục trình ban hành
09:00
P.MTXH
Quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo chỉ đạo
UBND tỉnh
09:00

Nghiên cứu điều chỉnh phương án QH nút giao
A.Nhân/A.Vũ
thông N14

ủy

TTPTQĐ KH - 13A
TTPTQĐ
Hoàng Hoa Thám
Phòng họp tầng 3
Sở XD
SXD

A.Nhân, A.Quang, A.Vũ, A.Tiến Dũng đi công
tác tham dự đào tạo công tác đấu thầu qua
11:30
CB tham dự
mạng do WB tổ chức và làm việc các Bộ về
vốn dự án CCSEP [14-16/3/2019]

Hà Nội

Họp giải thích vận động và giải quyết vướng
mắc về việc thu hồi đất đối với Chùa Phổ tế để
14:00
A.Thuận/P.MTXH
thực hiện dự án Đầu tư xây dựng CSHT Khu
tái định cư Ngọc Hiệp

Hội trường Văn UBND
phòng HĐND và Phường
UBND Ngọc Hiệp
Ngọc Hiệp

Họp Báo cáo đề xuất Phương án đầu tư dự án
Nâng cao công suất vận hành Nhà máy xử lý
14:00
Anh Quốc Dũng
nước thải phía Nam
(Sở KHĐT báo hủy họp)

Phòng
KH&ĐT

WB

họp

sở

Sở KHĐT

Thứ sáu 15/03/2019
08:00

Tham dự Khóa đào tạo công tác đấu thầu qua A.Quang/A.Vũ/A.Tiến
mạng do WB tổ chức (cả ngày)
Dũng

Hà Nội

WB

Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính
08:00 năm 2018 và triển khai kế hoạch cải cách hành A.Tuấn/A.Huy
chính tỉnh năm 2019.

Hội trường UBND
A.Vinh CT
tỉnh

08:00 Làm việc với Bộ KHĐT, BTC, WB

Hà Nội

A.Nhân

Kiểm kê khối lượng bồi thường chi phí để tháo
dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với tài sản là hệ
08:00 thống điện, nước, viễn thông, truyền hình,... P.MTXH
của các tổ chức có trong phạm vi ranh giới ảnh
hưởng thu hồi đất dự án CCSEP

TTPTQĐ tỉnh

TTPTQĐ
Khánh Hòa

