
 

 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: 02/LH-VP
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2018 

LỊCH  HỌP VÀ LÀM VIỆC 

 Từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/2018  
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 

08/01 

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 -CCPTNT 

-8 giờ 30: Họp giao ban Sở -BGĐ Sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị 

thuộc Sở (Ban Quản lý DA chuyên ngành, 

mời Cty QLKTDVTL) 

-P.số 1 -VP.Sở 

-Họp về công tác cán bộ diện Sở quản lý -BGĐ Sở, P.TCCB -P.số 1 -P.TCCB 

-10 giờ: Họp BTV CĐ Sở -BTV CĐ Sở -P.số 2  

Thứ hai 

08/01 

Chiều 

-14 giờ: Họp góp ý triển khai Nghị quyết 
10 của HĐNDTP về chính sách khuyến 
khích chuyển dịch cơ cấu NN đô thị 

-A.Hổ, VP.Sở (PC), CCPTNT và theo 
thư mời (CCPTNT mời) 

-P.số 2 -CCPTNT 

-13 giờ 30: Sinh hoạt chi bộ CCPTNT -Chi bộ CCPTNT, (A.Trọng UV BCH 

Đảng bộ Sở dự)  

-CCPTNT -CCPTNT 

-14 giờ: Sinh hoạt Chi bộ P.KHCN -A.Bảo, Chi bộ P.KHCN -P.KHCN -P.KHCN 

-14 giờ: Sinh hoạt Chi bộ P.QLĐT - Chi bộ P.QLĐT, (A.XHoàng UV 

BCH Đảng bộ Sở dự) 

-P.QLĐT -P.QLĐT 

Thứ ba 

 09/01 

Sáng 

-Làm việc với Phòng KHCN về công tác 
năm 2018 và chương trình đào tạo nguồn 
nhân lực NN CNC 

-A.Trung, A.Xô, VP.Sở, P.KHCN, 
P.TCCB, P.KHTC, Thủ trưởng các đơn 
vị: CCCNTY, CCTS (A.Sơn Phó CCT 
CCTS), CCTTBVTV, TTTVHTNN 
TTKN, TTGCTVNTS 

-P.số 1 -P.KHCN 

-Họp UBNDTP về tổng kết công tác 

CCHC năm 2017 

-A.Hổ, VP.Sở -VP.UBNDTP -VP.Sở 

-8 giờ 30: Sinh hoạt chi bộ CCTS -Chi bộ CCTS (A.Đông UV BCH 

Đảng bộ Sở dự) 

-CCTS -CCTS 

-9 giờ: Họp tổ công tác tại Lào về chương 

trình DA bò thịt 

-A.Trực, A.Hợi (P.KHTC, A.Phát 

(CCCNTY), TTKN, A.Ân – A.Bảo – 

A.Hoàng (Cty Bò sữa) 

-P.số 2 -A.Hợi, A.Bảo 

Thứ ba 

09/01 

Chiều 

-14 giờ: Làm việc với P. KHCN về xây 

dựng KH hợp tác với các tỉnh trong khu 

vực trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2018 

-A.Xô, P.KHCN  -P.số 2 -P.KHCN 

-13 giờ 30: Sinh hoạt chi bộ BQL DA 

CNNN 

-Chi bộ BQLDACNNN (A.Chương –

UBKT Đảng ủy Sở dự) 

-BQL 
DACNNN 

-BQL DACNNN 

-14 giờ: Sinh hoạt Chi bộ CCTTBVTV -Chi bộ CCTTBVTV, (C.Hương - 

Đảng ủy khối, A.Thuận - UV BTV 

Đảng bộ Sở dự) 

-CCTTBVTV -CCTTBVTV 

Thứ tư 

10/01 

Sáng 

-Họp tổ công tác chuyển dịch -BGĐ Sở, các thành viên tổ công tác -P.số 1 -P.KHTC 

-Họp UBNDTP về tổng kết công tác dân 

vận năm 2017 

-A.Hổ, P.TCCB -VP.UBNDTP -P.TCCB 

-8 giờ: Hội nghị cán bộ viên chức 

TTCNSH 

-A.Xô,  BTV Công đoàn Sở, TTCNSH 

và theo thư mời 

-TTCNSH -TTCNSH 

-8 giờ 30: Sinh hoạt Chi bộ BQL TTTS -Chi bộ BQL TTTS (A.Lưu - Đảng ủy 

Sở dự) 

-BQL TTTS -BQL TTTS 



Thứ tư 

10/01 

Chiều 

- 14 giờ: Tiếp đoàn Bộ KHCN -A.Xô, TTCNSH -TTCNSH  

-13 giờ 30: Sinh hoạt Chi bộ  P.TCCB -Chi bộ P.TCCB (A.Thuận) -P.TCCB -P.TCCB 

-14 giờ: Sinh hoạt Chi bộ P.KHTC -Chi bộ P.KHTC (A.Hợi), A.Khánh 

(Đảng ủy khối) 

-P.KHTC -P.KHTC 

-14 giờ: Sinh hoạt Chi bộ TTTVHTNN -Chi bộ TTTVHTNN (A.Kiên - Đảng 

ủy khối, C.Mai – UV BCH Đảng bộ Sở 

dự) 

-TTTVHTNN -TTTVHTNN 

Thứ năm 

11/01 

Sáng 

-Hội ý với P.KHCN về 1 số công tác -A.Trung, P.KHCN, CCCNTY -P.số 3  

-8 giờ 30: Họp góp ý kế hoạch chỉ đạo điều 

hành của BCĐ Thành ủy về chương trình 

XD NTM 

-A.Hổ, VP ĐPNTM TP và theo thư mời 

(VP ĐPNTM TP mời) 

-P.số 1 -VP ĐPNTM TP 

-Góp ý DA giai đoạn 2, nâng cấp gia cố cấp 

bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông SG 

(Rạch Tra – Vàm Thuật) địa bàn Hóc Môn -  

Q.12 – Gò Vấp 

-A.Trực, VP.Sở, P.QLĐT và thành phần 

theo thư mời các Sở ngành (số 03 ngày 

3/03/01/2018) 

-P.số 2 -TTĐHCTCNN 

TP 

-7 giờ 30: Hội nghị tổng kết hoạt động CĐ 

Công đoàn viên chức TP năm 2017 

-BCH CĐ Sở, Chủ tịch, P.CT CĐ cơ sở 

Thành viên 

-111 Bà Huyện 

Thanh Quan 

 

Thứ năm 

11/01 

Chiều 

-14 giờ: Họp về địa điểm xây dựng nhà sơ 

chế cho các HTX nông nghiệp 

-A.Hổ, VP.Sở, P.KHTC, P.KHCN, 

CCPTNT và theo thư mời (CCPTNT mời) 

-P.số 1 -CCPTNT 

-14 giờ: Họp Hội nghị lần 4 Hội đồng Khoa 

Học Thành phố Mở rộng 

-A.Xô   -VP Liên hiệp 

các Hội KHKT 

  

Thứ sáu 

12/01 

Sáng 

-Đi cơ sở -A.Trung   

-8 giờ 30: Họp thống nhất đề án NTM các 

huyện, giải quyết các vướng mắc của đề 

án NTM của các xã còn lại (cả ngày) 

-A.Hổ, VPĐPNTMTP và theo thư mời 

(VPĐPNTMTP mời) 

-P.số 1 -VPĐPNTMTP 

-9 giờ: Sinh hoạt Chi bộ BQL RPH BC-

CC 

-Chi bộ BQL BQL RPH BC-CC 

(A.Tuấn Anh - Đảng ủy khối, A.Lưu – 

UV BTV Đảng ủy Sở dự) 

-BQL RPH 

BC-CC 

-BQL RPH 

BC-CC 

-Tham dự Hội thảo phát triển Công 

nghệ Sinh học An Giang    

- A.Xô, TTCNSH -Long Xuyên, 

An Giang  

 

Thứ sáu 

12/01 

Chiều 

-Công bố số liệu điều tra nông nghiệp thủy 

sản 

-A.Trực, P.KHTC -VP UBND TP -P.KHTC 

Thứ bảy 

13/01 

Sáng 

-Trực cơ quan -A.Trung, VP.Sở, T.Tra Sở   

 


