
 

 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: 20/LH-VP
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2019 

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 
Từ ngày 13/5/2019 đến 17/5/2019  

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 

13/5 

Sáng 

-8 giờ 30: Hội nghị trực tuyến về phòng, 
chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi 

-A.Trung, P.KHCN, CCCNTY -VPUBNDTP -P.KHCN, 
CCCNTY 

Thứ hai 

13/5 

Chiều 

    

Thứ ba 

14/5 

Sáng 

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

-P.số 1 -VP.Sở 

-8 giờ: Cùng Hội đồng nhân dân khảo sát 
tiến độ và hiểu quả triển khai các DA 
chống ngập trên địa bàn TP 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL   

-8 giờ: Dự Lễ biểu dương điển hình học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh 

-A.Thuận (UVTV Đảng ủy Sở), tập thể cá 
nhân theo thư mời 

-272 Võ Thị 
Sáu 

 

-8 giờ: Kiểm tra quyết toán tài chính năm 
2018 của CCCNTY 

-P.KHTC, CCCNTY -CCCNTY -CCCNTY 

Thứ ba 

14/5 

Chiều 

-14 giờ: Họp xác định nguồn vốn sửa 

chữa xy lanh thủy lực cống đá Hàn 

-A.Trực, VP.Sở, P.QLĐT và theo thư 

mời (P.QLĐT mời) 

-P.số 1  

Thứ tư 

15/5 

Sáng 

-8 giờ 30: Họp góp ý đề cương dự án An 
toàn thực phẩm 

-A.Trung, A.Hổ, P.KHTC, P.KHCN, 
P.QLĐT, CCCNTY, CCTTBVTV, CCTS, 
BQL DA Lifsap, BQL DA CNNN, 
TTTVHTNN và theo thư mời (P.KHCN mời) 

-P.số 1 -P.KHCN 

-Dự họp với đoàn Đại biểu Quốc hội -A.Hổ, P.KHTC -số 2 Bis Lê 
Duẩn, Q.1 

 

-Kiểm tra các DA hỗ trợ theo chương 
trình VietGAP 

-A.Hổ, P.KHCN, P.KHTC, CCCNTY, 
CCPTNT, TTTVHTNN và theo thư mời 

-H.Củ Chi -CCPTNT 

-8 giờ: Dự buổi giám sát của Thường 
trực HĐND TP 

-A.Trực, CCTL -Quận Thủ 
Đức 

 

-9 giờ: Kiểm tra mặt bằng tại Quận 9 
(Tết trồng cây) 

-A.Trực, CCKL (CCKL mời UBND Q.9) -Quận 9 -CCKL 

Thứ tư 

15/5 

Chiều 

-14 giờ: Họp BCH Đảng bộ Sở -A.Trung, BCH Đảng bộ Sở -P.số 2 -VP.Đảng ủy 

Thứ năm 

16/5 

Sáng 

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

-Họp chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 10 năm 
NTM 

-A.Hổ, CCPTNT, VP ĐPNTM TP -P.số 2  

-8 giờ 30: Họp về tổ chức Hội chợ giống 
nông nghiệp 

-A.Trực, TTTVHTNN chuẩn bị và mời -P.số 1 -TTTVHTNN 

Thứ năm 

16/5 

Chiều 

-Họp BTV CĐ Sở mở rộng -BTV CĐ Sở, các thành viên BTC tham gia 
Hội thao theo KH số 38/KHLT ngày 
06/4/2019 của 3 đoàn thể Sở 

-P.số 2  



 
Thứ sáu 

17/5 

Sáng 

-Dự tọa đàm tại VOH -A.Hổ   

-8 giờ 30: Họp đánh giá rút kinh nghiệm 
Lễ hội hoa lan - 2019 

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

-P.số 1 -TTTVHTNN 

Thứ sáu 

17/5 

Chiều 

-13 giờ: Tham gia giao lưu văn nghệ Khối 

thi đua 2 

-BGĐ Sở, VP.Sở, Đoàn TN Sở -Sở Tài chính -Đoàn TN Sở 

-15 giờ: Sinh hoạt chi đoàn cơ quan VP.Sở -Tất cả các bạn đoàn viên chi đoàn -P.số 2  

Thứ bảy 

18/5 

Sáng 

-Lễ tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác -BGĐ Sở, các phòng ban, đơn vị thuộc Sở 

và theo thư mời 

-Trường TH 

Phước Long A,Q.9 

-CCKL và theo 

phân công 

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

Chủ nhật 

19/5 

Sáng 

    

 


