
 

 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: 19/LH-VP
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2019 

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 
Từ ngày 06/5/2019 đến 10/5/2019  

Nội dung tập trung: 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; 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 

06/5 

Sáng 

-8 giờ: Lễ chào cờ -BGĐ Sở, CC,VC, NLĐ khu vực 176 Hai 

Bà Trưng 

-Hội trường 

Sở 

-CCTL 

-8 giờ: Dự Hội nghị phát triển vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam 

-A.Hổ -Đồng Nai  

-Đi công tác đến hết ngày 11/5/2019 -A.Trung   

Thứ hai 

06/5 

Chiều 

-Họp HĐND TP về chương trình lắng 

nghe và trao đổi 

-A.Hổ, VP ĐPNTM TP -HĐND TP -VP ĐPNTM TP 

-15 giờ: Họp UBND TP về tình hình 

kinh tế xã hội tháng 4 năm 2019 

-A.Hổ, P.KHTC -VPUBND TP -P.KHTC 

-15 giờ: Tham gia tiếp xúc cử tri cùng 

Bí thư Thành ủy 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL -47 Lê Duẫn, 

UBND Q.1 

-CCTL 

Thứ ba 

07/5 

Sáng 

-8 giờ: Họp đánh giá CB lãnh đạo -BGĐ Sở, các phòng ban, đơn vị thuộc 

Sở, Chủ tịch Hội CCB Sở, Bí thư 

Đoàn TN 

-P.số 1 -P.TCCB 

-Kiểm tra quyết toán tài chính năm 2018 
của CCTS 

-P.KHTC, CCTS -CCTS -CCTS 

Thứ ba 

07/5 

Chiều 

-15 giờ: Tham gia tiếp xúc cử tri cùng 

Bí thư Thành ủy 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL -HT Quận ủy 

Q.3 

-CCTL 

Thứ tư 

08/5 

Sáng 

-8 giờ: Họp UBND TP về Hội nghị xúc 
tiến đầu tư vào TP.HCM 

-A.Trực, P.QLĐT, TTTVHTNN -KS Rex -TTTVHTNN 

-8 giờ: Tập huấn kỹ năng soạn thảo 
VBQPPL 

-Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở -Hội trường Sở -VP.Sở 

Thứ tư 

08/5 

Chiều 

-14 giờ: Họp về chung sức NTM -A.Hổ, VP ĐPNTM TP, CCTL và theo thư 
mời 

-P.số 1 -VP ĐPNTM TP 

Thứ năm 

09/5 

Sáng 

-8 giờ: Họp UBND TP về nghe báo cáo tiến 
độ XD các nhà máy giết mổ công nghiệp 

-A.Hổ, P.KHCN, CCCNTY -VPUBND TP -P.KHCN 

-8 giờ 30: Tiếp và làm việc với đoàn công 
tác của Bộ Nông nghiệp về lĩnh vực công 
nghệ sinh học trong nông nghiệp 

-BGĐ Sở, P.KHCN, TTCNSH, 
TTGCTVNTS, Khu NN CNC và theo 
thư mời (P.KHCN mời) 

-P.số 1 -P.KHCN 

-Kiểm tra quyết toán tài chính năm 2018 
của TTTVHTNN 

-P.KHTC, TTTVHTNN -TTTVHTNN -TTTVHTNN 

Thứ năm 

09/5 

Chiều 

-Tổng đợt chương trình chương trình lắng 
nghe và trao đổi 

-A.Hổ, VP ĐPNTM TP -Đài truyền 
hình TP 

-VP ĐPNTM TP 

Thứ sáu 

10/5 

Sáng 

-Họp BCH Đảng ủy Sở  -A.Hổ, BCH Đảng ủy Sở -P.số 2  

Thứ sáu 

10/5 

Chiều 

-14 giờ: Hội nghị sơ kết công tác phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác PCCCR 

năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 

-A.Trực, CCKL, CCTL và phòng ban, đơn 

vị thuộc Sở theo thư mời 

-VP UBND TP -CCTL, CCKL 



 
Thứ bảy 

11/5 

Sáng 

-Họp HĐND TP -A.Trực, VP.Sở, P.KHTC -111 BHTQ  

-Trực cơ quan -A.Hổ, VP.Sở, P.QLĐT   

Chủ nhật 

12/5 

Sáng 

-Dự chương trình lắng nghe và trao đổi -A.Hổ, VPĐPNTMTP   

 


