
 

 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: 03/LH-VP
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019 

LỊCH  HỌP VÀ LÀM VIỆC 

 Từ ngày 14/01/2019 đến 18/01/2019  
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 

 14/01 

Sáng 

-8 giờ: Họp giao ban Sở -BGĐ Sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị 
thuộc Sở (BQLDACNNN,CtyQLKTDVTL) 

-P.số 1 -VP.Sở 

-10 giờ: Họp đánh giá công tác quý 4 
năm 2018 và công khai tài sản, thu 
nhập ban lãnh đạo Sở 

-BGĐ Sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị 
thuộc Sở, lãnh đạo ba đoàn thể Sở 

-P.số 1 -P.TCCB 

-9 giờ: Họp UBND TP về công tác 
quản lý CC, VC 

-A.Hổ, P.TCCB -VP UBND TP -P.TCCB 

Thứ hai 

14/01 

Chiều 

-Học Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH 

TW Đảng khóa XII do CĐ VC TP tổ chức 

-Ủy viên BCH, Ủy ban kiểm tra CĐ Sở, 

UV BCH CĐ CSTV, các đ/c tổ trưởng tổ 

CĐ và theo danh sách đăng ký  

-111 BHTQ  

Thứ ba 

15/01 

Sáng 

-Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nội vụ 

tại UBNDTP 

-BGĐ Sở, P.TCCB -VP.UBNDTP -P.TCCB 

-Hội ý về nuôi lươn -A.Trung, P.KHTC, P.KHCN, CCTS, 

CCPTNT, TTGCTVNTS, TTKN, 

TTTVHTNN 

-P.số 2 -P.KHCN 

-Tổng kết phong trào CC, VC, NLĐ và hoạt 

động CĐ năm 2018 

-BCH CĐ Sở, CĐ CSTV và theo thư mời 

của CĐ VC TP 

-272 VTS  

Thứ ba 

15/01 

Chiều 

-Học chuyên đề năm 2019 về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh do CĐ VC TP tổ chức 

-Ủy viên BCH, Ủy ban kiểm tra CĐ Sở, 

UV BCH CĐ CSTV, các đ/c tổ trưởng tổ 

CĐ và theo danh sách đăng ký 

-111 BHTQ  

Thứ tư 

16/01 

Sáng 

-Họp về đào tạo nông nghiệp CNC  năm 

2019 

-A.Trung, P.KHCN, Trường TCKTNN, 

TTKN, TTTVHTNN, TTGCTVNTS, 

CCCNTY, CCTS, CCTTBVTV 

-P.số 2 -P.KHCN 

-9 giờ 30: Họp về đề xuất điều chỉnh đoạn 

đê bao sông SG đi qua khu đất TNHH Bất 

động sản Thảo Minh tại P.Thới An, Q.12 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL và theo thư 

mời (CCTL mời) 

-P.số 1 -Cty TNHH Bất 

động sản Thảo 

Minh 

Thứ tư 

16/01 

Chiều 

-Họp đánh giá chất lượng đảng viên và cơ 

sở đảng Chi bộ VP.Sở 

-Đảng viên Chi bộ VP.Sở -P.số 2  

Thứ năm 

17/01 

Sáng 

-Họp về vấn đề phòng cấy mô TTKN -A.Trung, VP.Sở, P.KHTC, P.TCCB, 

P.KHCN, TTKN 

-P.số 2 -P.KHTC 

-Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 

2018 và triển khai kế hoạch 2019 

-A.Hổ, các phòng ban Sở; Lãnh đạo, 

TP.HCTH và chuyên viên phụ trách 

CCHC các đơn vị trực thuộc 

-P.số 1 -VP.Sở và theo 

phân công 

Thứ năm 

17/01 

Chiều 

-Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở xét 

khen thưởng năm 2018 

-A.Trung, thành viên HĐTĐ -P.số 1  

-Họp Chi bộ đánh giá Đảng viên TTCNSH -A.Xô, Chi bộ TTCNSH -TTCNSH  

Thứ sáu 

18/01 

Sáng 

-Họp kiểm điểm Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc 

Sở (cả ngày) 

-BGĐ Sở, BCH Đảng bộ Sở, trưởng các 

phòng ban, đơn vị, Bí thư Chi bộ trực thuộc 

Sở, lãnh đạo 3 đoàn thể Sở và theo thư mời 

-P.số 1 -VP.Đảng ủy Sở 

Thứ sáu 

18/01 

Chiều 

    

Thứ bảy 

19/01 

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

 


