
 

 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: 42/LH-VP
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2018 

LỊCH  HỌP VÀ LÀM VIỆC 

 Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018  
Nội dung tập trung: 

- Tập trung thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp đô thị; các chương trình trọng điểm 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 tại 56 xã và 5 huyện ngoại thành. 

- 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 

 15/10 

Sáng 

-Họp Thành ủy (2 ngày) -A.Trung -111 BHTQ  

-Kiểm tra việc thực hiện QĐ 655 tại huyện 

Củ Chi 

-A.Hổ, VP.Sở, P.KHCN, CCPTNT, 

TTTVHTNN, TTKN và theo thư mời 

(CCPTNT mời) 

-H.Củ Chi -CCPTNT 

Thứ hai 

15/10 

Chiều 

-13 giờ 30: Làm việc với P.TCCB và 

P.KHTC về giải quyết một số công việc của 

TTCNSH  

-A.Xô, A.Thuận, A.Hoàng, A.Hiệp, 

TTCNSH 

-P.số 2 -P.KHTC 

-14 giờ: Họp tổng kết đánh giá nội bộ ISO 

2018 

-A.Hổ, A.Tiến, các phòng ban Sở -P.số 1  

Thứ ba 

16/10 

Sáng 

-9 giờ: Kiểm tra hiện trường các nội 

dung phát sinh của DA đê bao ven 

sông Sài Gòn từ rạch Sơn đến rạch 

Cầu Đen 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL -H.Củ Chi -Cty TNHH 

MTV 

QLKTDVTL 

Thứ ba 

16/10 

Chiều 

-14 giờ: Làm việc  với T.Tra TP về DA bờ 

tả sông Sài Gòn 

-A.Trực, P.QLĐT -13 Trần Quốc 

Thảo 

-P.QLĐT 

Thứ tư 

17/10 

Sáng 

-Hội ý công tác chuẩn bị trưng bày sản 

phẩm chủ lực 

-A.Trung, TTTVHTNN -P.số 2 -TTTVHTNN 

-8 giờ 30: Làm việc với Hội Sinh vật cảnh 

TP  về kế hoạch tổ chức lễ hội Bonsai và 

Suiseki châu Á – Thái Bình Dương 

-A.Trực, TTTVHTNN (TTTVHTNN 

mời các thành viên có liên quan) 

-P.số 1 -TTTVHTNN 

-Dự lễ kỷ niệm ngày Phụ Việt Nam do 

CĐVC tổ chức 

-Thành phần tham dự theo danh sách 

và theo thư mời (5 giờ 30: tập trung tại 

CĐVC TP 32 Trương Định) 

-H.Củ Chi  

Thứ tư 

17/10 

Chiều 

-Họp tại Đoàn ĐBQH TP -A.Hổ, P.KHTC -02Bis Lê Duẩn -P.KHTC 

Thứ năm 

18/10 

Sáng 

-Hội thảo liên kết doanh nghiệp với các HTX 

nông nghiệp 

-A.Hổ, các phòng ban, đơn vị thuộc 

Sở (CCPTNT mời) 

-Trường Cán bộ 

QLNN&PTNT 

II, 45 Đinh Tiên 

Hoàng 

-CCPTNT 

-Kiểm tra giám sát công tác đảng của các chi 

bộ theo QĐ 65-QĐ/ĐUS ngày 13/6/2018 

của Đảng ủy Sở: 

   +8 giờ 30: Chi bộ CCPTNT 

   +9 giờ 30: Chi bộ CCTL 

-Đoàn kiểm tra số 1 (A.Trung, C.Thanh, 

A.Thi), Chi bộ CCPTNT, Chi bộ CCTL 

-P.số 2  

-9 giờ: Họp về tiến độ thực hiện và các 

khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt 

bằng của DA đê bao ven sông Sài gòn từ 

rạch Sơn đến rạch Cầu Đen và DA xây 

dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn 

đoạn từ rạch Láng The đến Sông Lu 

-A.Trực, P.QLD9T, CCTL và theo thư 

mời (P.QLĐT mời) 

-H.Củ Chi -Cty TNHH 

MTV 

QLKTDVTL 



Thứ năm 

18/10 

Chiều 

-14 giờ: Tiếp đoàn kiểm tra TP về công tác dân 

vận chính quyền 

-A.Hổ, Lãnh đạo các phòng ban Sở, Lãnh đạo 

các Chi cục trực thuộc Sở và TTKN, 

TTTVHTNN, Trưởng các đoàn thể (Hội 

CCB Sở, CĐ Sở, Đoàn TN Sở) 

-P.số 1 -VP.Sở, P.TCCB, 

T.Tra Sở 

-14 giờ: Làm việc về DA khu hành chính 

tổng hợp TTCNSH 

-A.Xô, TTCNSH, đơn vị tư vấn, thi công DA -TTCNSH  

-14 giờ: Sinh hoạt chi đoàn cơ quan VP.Sở -Toàn thể các bạn đoàn viên chi đoàn -P.số 2  

Thứ sáu 

19/10 

Sáng 

-Làm việc với hội đồng sắp xếp theo Nghị 

định 118/2014/NĐ-CP của Cty Bò sữa 

-A.Trực, P.KHTC và theo thư mời 

(P.KHTC mời) 

-P.số 1 -P.KHTC 

-7 giờ 30: Dự lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt 

Nam do CĐ Sở và Ban VSTBPN&BĐG Sở 

tổ chức tham quan làng cá sấu Sài Gòn 

-Thành phần tham dự theo danh sách 

đăng ký và theo thư mời 

-Q.12  

Thứ sáu 

19/10 

Chiều 

-Công bố sản phẩm chủ lực -BGĐ Sở, VP.Sở,  P.KHTC, P.KHCN, 

TTTVHTNN, TTKN, TTCNSH, 

TTGCTVNTS, CCTTBVTV, CCTS 

 -TTTVHTNN 

Thứ bảy 

20/10 

-Trực cơ quan -A.Trung, VP.Sở, P.TCCB   

 


