
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 29/LH-VP
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2017 

LỊCH  HỌP VÀ LÀM VIỆC 

 Từ ngày 17/7/2017 đến 21/7/2017  

Nội dung tập trung: 

- Tập trung thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; các chương trình 

mục tiêu giai đoạn 2016-2020 theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

- Tiếp tục thực hiện nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

- Thời gian họp: - Sáng 7 giờ 30 – 11 giờ 30        - Chiều 13 giờ - 17 giờ 

NGÀY NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ 

Thứ hai 

17/7 

Sáng 

-9 giờ: Họp Hội đồng khoa học đánh 

giá tiến độ kết quả học tập của NCS 

-A.Xô -Viện 

KHKTNN 

Miền Nam 

 

-9 giờ: Họp BTV CĐ Sở chuẩn bị tổ 

chức ngày hội học sinh giỏi 

-BTV CĐ Sở (A.Thuận, A.Thi, 

C.Thanh, A.Bảo), mời C.Thắm 

(TTKN), C.Thuý (Thủ quỹ CĐ Sở) 

-P.số 2  

Thứ hai 

17/7 

Chiều 

-Đi công tác tại Nha Trang (2 

ngày) 

-A.Trung -Nha Trang  

-14 giờ: Kiểm tra công tác Đảng 

Đảng bộ Bộ phận Chi cục Kiểm 

lâm 

-A.Hổ, UBKT Đảng uỷ Sở, 

VP.Đảng uỷ Sở, Đảng bộ Bộ phận 

CCKL 

-P.số 2 -Đảng bộ BP 

CCKL 

Thứ ba 

 18/7 

Sáng 

-8 giờ: Họp bàn về XD định mức 

kinh tế kỹ thuật trong hoạt động 

khuyến nông, khuyến ngư ứng 

dụng CNC trên địa bàn TP 

-BGĐ Sở, VP.Sở, P.KHCN, P.KHTC, 

CCTY, CCTS, CCTTBVTV, 

TTCNSH, TTKN, TTGCTVNTS và 

theo thư mời 227/GM-SNN 

-P.số 1 -P.KHCN 

-8 giờ: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu 

năm 2017 – Trung tâm Công nghệ 

sinh học 

-A.Xô, TTCNSH -TTCNSH  

-8 giờ 30: Kiểm tra dự án hoa lan 

cấp TP và làm việc UBND huyện 

Bình Chánh về thực hiện QĐ 04 

-A.Hổ, VP.Sở, P.KHCN, CCPTNT và 

theo thư mời (CCPTNT mời) 

-H.Bình Chánh -CCPTNT 

-Tiếp xúc cử tri Huyện Nhà Bè -A.Quý -H.Nhà Bè  

Thứ ba 

18/7 

Chiều 

-14 giờ: Họp BCH Đảng bộ Bộ 

phận CQVP.Sở 

-A.Hổ, BCH Đảng bộ BP CQVP.Sở -P.số 2  

Thứ tư 

19/7 

Sáng 

-8 giờ 30: Họp về định mức đầu tư của 

Trụ sở UBND xã, Trụ sở CA xã, Nhà 

VH và bia tưởng niệm 

-A.Hổ, VP ĐPNTM TP và theo thư 

mời (VP ĐPNTM mời) 

-P.số 1 -VP ĐPNTM 

-8 giờ 30: Dự hội nghị đầu tư xúc tiến 

thương mại du lịch 3 tỉnh Trung Lào 

-A.Quý, TTTVHTNN  -KS.Rex  

-8 giờ 30: Hội thảo về chọn tạo giống 

rau – chương trình hợp tác với Đại học 

TSUKUBA – Nhật Bản 

-A.Xô, TTCNSH và theo thư mời -TTCNSH  

Thứ tư 

19/7 

Chiều 

-13 giờ 30: Hội nghị sơ kết công 

tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 

-BCH Đảng bộ Sở, cấp uỷ và đảng 

viên các chi đảng bộ trực thuộc 

-Hội trường 

Sở 

-VP.Đảng uỷ 

Sở 

-14 giờ: Thông qua danh mục ưu tiên 

đầu tư CSHT xã NTM Phạm Văn Hai, 

Hoà Phú 

-A.Hổ, VPĐPNTMTP và theo thư mời 

(VPĐPNTMTP mời) 

-P.số 1 -VPĐPNTMTP 

-14 giờ: Họp về tổ chức chợ phiên nông 

sản an toàn tại công viên Lê Thị Riêng 

-A.Quý, VP.Sở, TTTVHTNN và theo 

thư mời 

-P.số 2 -TTTVHTNN 



Thứ năm 

20/7 

Sáng 

-8 giờ 30: Khảo sát thực tế các hạng 

mục đầu tư CSHT xã NTM Tân Kiên 

-A.Hổ, VPĐPNTMTP và theo thư mời 

(VPĐPNTMTP mời) 

-Xã Tân Kiên -VPĐPNTMTP 

-8 giờ:  Dự Hội nghị PCTT và đê điều 

khu vực phía Nam 

-A.Trực, VP BCH PCTT -Trường CB 

QLNN PTNT 

II 

-VP BCH 

PCTT 

-8 giờ 30: Tham dự Hội nghị Tổng kết 

công tác PCTT năm 2016, Kế hoạch 

năm 2017 

-A.Trực, VP BCH PCTT -Hội trường 

Trị An 

-VP BCH 

PCTT 

-Đại hội CĐ cơ sở thành viên Trường 

TCKTNN 

-BTV CĐ Sở, CĐ cơ sở thành viên 

Trường TCKTNN 

-Quận 9  

-Đi công tác nước ngoài (đến hết ngày 

26/7/2017) 

-A.Xô   

Thứ năm 

20/7 

Chiều 

-Tiếp xúc cử tri xã Qui Đức 

H.Bình Chánh 

-A.Hổ, VP ĐPNTM TP -H.Bình Chánh  

Thứ sáu 

21/7 

Sáng 

-Hội nghị chuyên đề công tác phát 

triển Đảng 

-A.Hổ, BCH Đảng bộ Sở, Bí thư 

các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ 

phận, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ 

Sở 

-P.số 1 -VP.Đảng uỷ 

Sở 

-8 giờ: Họp về quy hoạch giết mổ -BGĐ Sở, P.KHCN, CCTY -VP UBND TP  

-10 giờ: Họp về DA san lấp Trung 

tâm Công nghệ sinh học 

-BGĐ Sở, P.QLĐT, TTCNSH -VP UBND TP  

Thứ sáu 

21/7 

Chiều 

-14 giờ: Họp về tiến độ triển khai thực 

hiện các chuyên đề trong xây dựng 

NTM 

-A.Hổ, VPĐPNTMTP và theo thư mời 

(VPĐPNTMTP mời) 

-P.số 1 -VPĐPNTMTP 

-14 giờ: Dự Hội nghị giao ban ngành 

dân quân tự vệ 6 tháng cuối năm 

-A.Trực, VP.Sở, P.TCCB -Bộ Tư lệnh 

TP 

 

-16 giờ: Họp Tổng kết rút kinh nghiệm 

đoàn công tác học tập tại Nhật Bản 

-A.Trực, A.Hợi (P.KHTC), A.Duy 

(P.TCCB) và các thành viên của đoàn 

-P.số 2 -A.Hợi, A.Duy 

Thứ bảy 

22/7 

Sáng 

-Trực cơ quan -A.Hổ, VP.Sở, P.TCCB   

 


