
 

 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: 37/LH-VP
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2017 

LỊCH  HỌP VÀ LÀM VIỆC 

 Từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017  
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 

11/9 

Sáng 

-8 giờ: Lễ chào cờ -BGĐ Sở, Lãnh đạo các đơn vị thuộc 

Sở, toàn thể CC,VC, NLĐ khu vực 

176 Hai Bà Trưng 

-Hội trường Sở -CCTL 

-8 giờ 30: Họp công bố quyết định cán bộ -BGĐ Sở, Lãnh đạo các phòng ban Sở, 

Lãnh đạo TTTVHTNN 

-P.số 1 -P.TCCCB 

-Tham dự hội thảo tập huấn do Hội đồng 

chức danh học hàm học vị Nhà nước tổ 

chức 

-A.Xô, TTCNSH -ĐH Sư phạm 

TP.HCM 

 

-Làm việc với Thanh tra Sở Tài chính -P.KHTC, BQL Rừng PH BC-CC -BQL BC-CC  

-Làm việc với Thanh tra Sở Tài chính  

(3 ngày) 

-P.KHTC -P.số 2  

Thứ hai 

11/9 

Chiều 

-14 giờ: Làm việc với BQL Rừng Cần 

Giờ về dự án đầu tư trồng rừng 

-A.Quý, P.QLĐT, P.KHTC, BQL 

Rừng Cần Giờ 

-P.số 1 -BQL Rừng Cần 

Giờ 

Thứ ba 

 12/9 

Sáng 

-8 giờ: Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng thành 

tựu KHCN để phát triển NN Thành phố trở 

thành Trung tâm giống vật nuôi” 

-BGĐ Sở, các phòng ban, đ/v thuộc Sở và 

theo Thư mời (Thành ủy, UBND Thành 

phố)      

-TT CNSH   -TT CNSH    

-8 giờ: Cùng đoàn Đại biểu Quốc hội 

TP.HCM giám sát huyện Bình Chánh 

-A.Quý -UBND H.BC  

-8 giờ 30: Làm việc với TTTVHTNN về 

Cty CP Nông sản an toàn 

-A.Trung. TTTVHTNN và theo thư mời -P.số 1  

-8 giờ 30: Họp về công tác liên kết trong lĩnh 

vực NN với Công ty  CP Đầu tư BT 

-A.Hổ, VP.Sở, P.TCCCB, P.KHTC, 

P.KHCN, Trường Trung cấp KTNN 

(Trường mời Cty) 

-P.số 3 -Trường TC 

KTNN 

Thứ ba 

12/9 

Chiều 

-Làm việc với Cty Chế tạo máy và DV 

CNC TE 

-A.Hổ, VP.Sở, P.KHCN, TTTVHTNN, 

CCTTBVTV, TTKN, BQL ATTTP và 

theo thư mời 

-P.số 3 -P.KHCN 

-14 giờ: Họp về đề án vị trí việc làm 

các đơn vị hành chính 

-P.TCCB, đại diện phòng ban Sở, 06 chi cục 

trực thuộc 

-P.số 1 -06 chi cục trực 

thuộc 

Thứ tư 

13/9 

Sáng 

-Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 

21/9/2017 

-A.Trung   

-8 giờ 30: Khảo sát danh mục đề án xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh 

-A.Hổ, VPĐPNTMTP và theo thư mời 

(VPĐPNTMTP mời) 

-Xã Bình 

Hưng  

-VPĐPNTMTP 

-Kiểm tra công tác CCHC tại Chi cục Thủy 

sản 

-A.Hổ, A.Tiến (CVP), VP.Sở, P.KHTC, 

P.TCCB, P.KHCN, T.Tra Sở 

-CCTS -CCTS 

-8 giờ 30: Họp giao ban Trung Nam 1547 

theo thông báo 706/TB-VP 

-A.Trực, VP.Sở, P.QLĐT (P.QLĐT pho to 

tài liệu và phát hành thư mời lãnh đạo các 

đơn vị dự họp) 

-P.số 1 -P.QLĐT 

Thứ tư 

13/9 

Chiều 

-Họp Thành ủy về giám sát NTM -A.Hổ, VP ĐPNTM TP -VP Thành ủy -VP ĐPNTM TP 

-Kiểm tra công tác Đảng Đảng bộ bộ phận 

cơ quan VP.Sở 

-Đảng bộ cơ quan VP.Sở, đoàn kiểm tra số 

3 (A.Thuận, A.Lưu, A.Xuân Hoàng, A.Thi) 

-P.số 1  



Thứ năm 

14/9 

Sáng 

-7 giờ 30: Họp Khối thi đua 2 – Khối các 

Sở, ngành TP quý III năm 2017 

-A.Quý, VP.Sở -H.Cần Giờ  

 -8 giờ: Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng 

thành tựu KHCN để phát triển NN Thành 

phố trở thành Trung tâm giống cây trồng” 

-BGĐ Sở, các phòng ban, đ/v thuộc Sở và 

theo Thư mời (Thành Uỷ, UBND Thành 

phố)      

-TT CNSH   -TT CNSH    

-8 giờ: Duyệt kịch bản diễn tập TP17 “Nội 

dung kêu gọi tàu thuyền neo đậu tránh bão” 

-A.Trực, VP BCH PCTT, CCTL -Cần Giờ -VP BCH PCTT, 

CCTL 

-8 giờ 30: Họp giải quyết các kiến nghị của 

huyện Bình Chánh  

-A.Hổ, VPĐPNTMTP và theo thư mời 

(VPĐPNTM mời) 

-P.số 1 -VPĐPNTMTP 

Thứ năm 

14/9 

Chiều 

-Họp UBND TP về số liệu kinh tế xã 

hội 

-BGĐ Sở, P.KHTC -VP UBND TP -P.KHTC 

-13 giờ: Đi công tác Đồng Xoài – 

Bình Phước 

-A.Xô -Đồng Xoài 

Bình Phước 

 

Thứ sáu 

15/9 

Sáng 

-8 giờ: Dự Hội nghị giao ban chuyên đề của 

Đảng ủy Khối 

-A.Hổ, cấp ủy: CCKL, CCTL, TTKN -272 VTS  

-8 giờ 30: Khảo sát danh mục đề án NTM 

xã Thái Mỹ, Phước Hiệp 

-A.Hổ, VPĐPNTMTP và theo thư mời 

(VPĐPNTMTP mời) 

-Xã TM, PH -VPĐPNTMTP 

-Họp góp ý đề cương “Chương trình phát 

triển cây dược liệu tại TPHCM” 

-A.Xô, P.KHCN, TTCNSH, CCTTBVTV, 

TTGCTVNTS, Ban QL Khu NNCNC 

-P.số 1 -P.KHCN chuẩn 

bị và gửi Thư mời 

-Kiểm tra công tác CCHC tại Chi cục Kiểm 

lâm 

-A.Hổ, A.Tiến (CVP), VP.Sở, P.KHTC, 

P.TCCB, P.KHCN, T.Tra Sở 

-CCKL -CCKL 

-7 giờ: Tổ chức hiến máu nhân đạo -BTV CĐ Sở và CC, VC đăng ký tham gia 

hiến máu 

-Hội trường Sở  

Thứ sáu 

15/9 

Chiều 

    

Thứ bảy 

16/9 

Sáng 

-Trực cơ quan -A.Quý, VP.Sở, P.KHCN   

 


