
 

 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: 12/LH-VP
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019 

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 
Từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019  

Nội dung tập trung: 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân đúng tiến độ; tăng cường đảm bảo ATTP và phòng chống dịch tả heo 

Châu Phi. 

- Tập trung thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã được UBNDTP 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 

18/3 

Sáng 

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

-P.số 1 -VP.Sở 

Thứ hai 

18/3 

Chiều 

-Họp với CCCNTY và một số cơ sở -A.Trung, P.KHCN, TTTVHTNN, 

CCCNTY và theo thư mời (P.KHCN 

mời) 

-P.số 1 -CCCNTY 

-14 giờ Làm việc với Ban KTNS của Hội 

đồng nhân dân TP 

-A.Hổ, VP ĐPNTM TP và theo thư mời -HĐND TP -VP ĐPNTM TP 

-14 giờ: Họp về DA chống ngập 1547 -A.Trực, P.QLĐT -P.số 2 -P.QLĐT 

Thứ ba 

19/3 

Sáng 

-Kiểm tra phòng chống dịch tại huyện 
Bình Chánh 

-A.Trung, P.KHCN, CCCNTY và theo 
thư mời (P.KHCN mời) 

-UBND 
H.Bình Chánh 

-P.KHCN 

-Kiểm tra dự án chăn nuôi bò thịt tại xã Thái 
Mỹ, huyện Củ Chi 

-A.Hổ, VP.Sở, P.KHCN, P.QLĐT, 
CCCNTY, CCPTNT và theo thư mời 
(CCPTNT mời) 

-Xã Thái Mỹ -CCPTNT 

-Làm việc với P.KHTC về kinh phí hoạt 
động năm 2019  của Trung tâm CNSH  

-A.Xô, P.KHTC, P.KHCN, TTCNSH            -P.số 2 -P.KHTC, 
TTCNSH     

-7 giờ: Dự khởi công tuyến đường giao 

thông nông thôn mới do CĐVCTP hỗ trợ 

-BTV Công đoàn Sở, CĐCSTV Chi cục 

Phát triển nông thôn và theo thư mời của 

CĐVCTP 

-Ấp 4, xã Đa 

Phước, Bình 

Chánh 

-CCPTNT chuẩn 

bị xe 16 chỗ 

Thứ ba 

19/3 

Chiều 

    

Thứ tư 

20/3 

Sáng 

-Họp về phòng chống dịch tả heo Châu Phi -A.Trung, P.KHCN, CCCNTY và theo thư 

mời (P.KHCN mời) 

-P.số 1 -CCCNTY  

-Làm việc với BCĐ NTM H.Hóc Môn -A.Hổ, VPĐPNTMTP và theo thư mời 

(VPĐPNTMTP mời) 

-H.Hóc Môn -VPĐPNTMTP 

-8 giờ 30: Họp giải quyết khó khăn vướng 

mắc trong việc cấp phép hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

-A.Trực, CCTL và theo thư mời (VP.Sở 

mời: UBND H.Bình Chánh, Hóc Môn) 

-P.số 2 -CCTL 

-Tham dự Hội thảo nghiên cứu và ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo tại TP.HCM giai đoạn 2019 

-2025 

-A.Xô, P.KHCN      -Văn Phòng 

UBND TP.   

   

Thứ tư 

20/3 

Chiều 

-14 giờ: Họp về công tác tổ chức khu NN 

CNC tại Festival hoa lan TP.HCM năm 

2019 

-A.Trực, TTTVHTNN và theo thư mời -P.số 1 -TTTVHTNN 

Thứ năm 

21/3 

Sáng 

-Họp với CCPTNT, VPĐPNTMTP -A.Trung, A.Hổ, P.KHTC, CCPTNT, 

VPĐPNTMTP 

-P.số 1 -CCPTNT, 

VPĐPNTMTP 

-8 giờ 30: Làm việc với Sở ngành về xác 

định thẩm quyền quyết định việc thanh lý 

cây cao su của Công ty Bò sữa 

-A.Trực, P.KHTC, P.KHCN, Cty Bò sữa và 

thành viên theo thư mời (P.KHCN mời) 

-P.số 2 -P.KHCN, Cty 

Bò sữa 



Thứ năm 

21/3 

Chiều 

-13 giờ 30: Họp về xây dựng NQ về ban 
hành chính sách hỗ trợ cho nguồn nhân lực 
HTX nông nghiệp 

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

-P.số 1 -CCPTNT 

-15 giờ: Họp góp ý dự thảo NQ ban hành 
chính sách hỗ trợ về thực hành SX NN tốt 
trong nông nghiệp và thủy sản  

-A.Hổ, VP.Sở (PC), P.KHTC, P.KHCN, 
CCTS, CCCNTY, CCTTBVTV, TTKN, 
CCPTNT và theo thư mời (CCPTNT mời) 

-P.số 1 -CCPTNT 

Thứ sáu 

22/3 

Sáng 

-Hội nghị triển khai công tác CCHC năm 

2019 

-A.Trung, A.Hổ, VP.Sở; Lãnh đạo các 

phòng ban, đơn vị thuộc Sở; Trưởng 

P.TCHC và chuyên viên phụ trách CCHC 

các đơn vị thuộc Sở 

-P.số 1 -VP.Sở, P.TCCB 

-Đi công tác Cần Thơ, An Giang -A.Xô, TTCNSH    -Cần Thơ, An 

Giang 

 

-8 giờ 30: Họp về phương án đảm bảo 

ANTT, giữ xe, PCCC, y tế tại Festival hoa 

lan TP.HCM năm 2019 

-A.Trực, TTTVHTNN và theo thư mời -P.số 2 -TTTVHTNN 

-9 giờ 30: Họp về công tác tổ chức (điện, 

nước, vệ sinh, duy tu, tái tạo mặt bằng....) tại 

Festival hoa lan TP.HCM năm 2019 

-A.Trực, TTTVHTNN và theo thư mời -P.số 2 -TTTVHTNN 

-9 giờ 30: Dự họp Hội Khoa học thủy lợi -A.Trực, A.Hoàng (P.QLĐT) -TCT XD Thủy 

lợi 

 

Thứ sáu 

22/3 

Chiều 

    

Thứ bảy 

23/3 

Sáng 

-Trực cơ quan -A.Hổ, VP.Sở, P.TCCB   

 

 


