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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: 13/LH-VP
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2019 

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 
Từ ngày 25/3/2019 đến 29/3/2019  

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 

25/3 

Sáng 

-Hội ý công tác phòng chống dịch -A.Trung, P.KHCN, CCCNTY -P.số 3  

-Đi công tác Hà Nội   -A.Xô -Hà Nội    

Thứ hai 

25/3 

Chiều 

-Làm việc Hội Nông dân về đề án đưa nông 

dân học tập ở nước ngoài 

-A.Hổ, P.KHCN, CCPTNT, TTKN, 

TTTVHTNN 

-P.số 1 -Hội ND TP 

-14 giờ: Họp Hội đồng Khoa học nghiệm 

thu Đề tài CNSH ( Bộ NN – PTNT ) 

-A.Xô -VP Bộ NN-

PTNT 

  

Thứ ba 

26/3 

Sáng 

-Dự Diễn đàn nâng cao chất lượng yến 
sào VN 

-A.Trung, P.KHCN -272 Võ Thị Sáu  

-8 giờ: Họp ban tổ chức, ban giám khảo, 
ban thư ký Hội thi Bonsai, tiểu cảnh 
Bonsai  và thiết kế tiểu cảnh sân vườn tại 
Festival Hoa lan TP năm 2019 

-A.Trực, TTKN và theo thư mời (TTKN 
mời) 

-P.số 1 -TTKN 

-Họp công tác chuẩn bị Hội thảo hoa lan 
trong  khuôn khổ Festival hoa lan 2019 

-A.Xô, TTCNSH            -TTCNSH       

Thứ ba 

26/3 

Chiều 

-14 giờ: Họp BCĐ phòng chống dịch -A.Trung, P.KHCN, CCCNTY, và theo thư 

mời (P.KHCN mời) 

-P.số 1 -P.KHCN 

-13 giờ: Sinh hoạt chủ điểm tháng Thanh 
niên 

-BCH Đoàn TN Sở, các Chi đoàn trực 
thuộc (mời: Đại điện Đảng ủy Sở, 
Đoàn Khối, CĐ Sở, Hội CCB Sở) 

-Hội trường 
Sở 

-Đoàn viên 
mặc áo TN VN 

Thứ tư 

27/3 

Sáng 

-Dự lễ khánh thành trang trại bò sữa của 

Vinamilk tại Tây Ninh 

-A.Trung -Tây Ninh  

-8 giờ 30: Họp về hướng dẫn chuyển mục 

đích sử dụng đất NN sang xây dựng các 

công trình phục vụ sản xuất NN 

-A.Hổ, P.QLĐT, CCPTNT và theo thư mời 

(CCPTNT mời) 

-P.số 1 -CCPTNT 

-Làm việc với DN giống cây trồng   -A.Xô, TTCNSH    -TTCNSH     

-8 giờ: Dự báo cáo chuyên đề “Những chính 

sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế năm 

2019 liên quan đến công chức, viên chức, 

NLĐ” 

-BTV CĐ Sở, CĐ CSTV, Đ/c phụ trách 

công tác chính sách pháp luật tại các đơn vị 

-272 Võ Thị Sáu  

Thứ tư 

27/3 

Chiều 

-Sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I -BCH CĐ Sở, CĐCSTV -P.số 1  

-13 giờ 30: Hội nghị thông tin thời sự quý I 

năm 2019 

-BCH Đảng ủy Sở, Chủ tịch Hội CCB Sở, 

Chủ tịch CĐ Sở, Bí thư đoàn TN Sở 

-111 Bà Huyện 

Thanh Quan 

 

Thứ năm 

28/3 

Sáng 

-Kiểm tra công tác phòng chống dịch -A.Trung, P.KHCN, CCCNTY   

-Làm việc với Sở TNMT về giải pháp thực 

hiện tiêu chí 17 

-A.Hổ, VPĐPNTMTP, CCCNTY và 

theo thư mời (VP ĐPNTM TP mời) 

-P.số 1 -VP ĐPNTM TP 

-8 giờ: Kiểm tra tình hình triển khai các hạn 

mục DA TN 1547 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL và theo thư mời 

(P.QLĐT mời) 

-Tại hiện trường -Trung Nam 1547 



Thứ năm 

28/3 

Chiều 

-Họp tổ công tác 1374 -A.Hổ và các thành viên -P.số 2  

Thứ sáu 

29/3 

Sáng 

-Hội nghị đảng viên tổng kết công tác Đảng 

năm 2018 

-A.Trung, BCH Đảng bộ Sở, đảng viên Đảng 

bộ Sở (VP Đảng ủy mời: Đảng ủy Khối dự) 

-Hội trường Sở -VP Đảng ủy, 

VP.Sở 

-Đi công tác An Giang -A.Xô, TTCNSH    -An giang  

-Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại 

hiện trường của các dự án Đê bao ven sông 

Sài Gòn 

-A.Trực, P.QKLD9T, CCTL và theo thư 

mời (P.QLĐT mời) 

-H.Củ Chi -P.QLĐT 

-Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo 

Sở 

-BGĐ Sở, Cán bộ tiếp công dân, Tổ tiếp 

công dân của Sở 

-Phòng tiếp 

công dân  

-CB tiếp CD 

Thứ sáu 

29/3 

Chiều 

    

Thứ bảy 

30/3 

Sáng 

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

 

 


