
 

 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: 21/LH-VP
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019 

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 
Từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019  

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 

20/5 

Sáng 

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

-P.số 1 -VP.Sở 

-10 giờ 30: Họp kết luận thanh tra  -A.Trung, A.Trực, Lãnh đạo các phòng ban 
Sở, P.TCCB, T.Tra Sở, P.QLĐT 

-P.số 1 -P.TCCB 

-Báo cáo chuyên đề NTM tại lớp cán bộ 
nguồn tại Học viện cán bộ TP 

-A.Hổ -Học viên CB 
TP 

 

Thứ hai 

20/5 

Chiều 

-14 giờ: Họp về xây dựng quy trình 

xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành 

dự án giải quyết ngập do triều 

-A.Trực, VP.Sở, P.QLĐT chuẩn bị và mời -P.số 1 -P.QLĐT, 

BQLDADTXD

HTDT, Cty 1547 

-14 giờ: 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 ba 

21/5 

Sáng 

-Họp chuẩn bị khung DA ATTP -A.Trung, P.KHCN, BQL DA Lifsap, BQL 
DA CNNN 

-P.số 2  

-8 giờ: Họp rút kinh nghiệm tổ chức 
Festival Hoa lan 2019 

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

-8 giờ: Cùng đoàn giám sát HĐND về 
các dự án quản lý ngập tại Bình Tân 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL -Bình Tân -CCTL 

-8 giờ: Cùng đoàn giám sát HĐND về 
các dự án quản lý ngập tại Hóc Môn 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL -Hóc Môn -CCTL 

-Kiểm tra quyết toán tài chính năm 2018 
của CCPTNT và VP ĐPNTM TP 

-P.KHTC, CCPTNT, VP ĐPNTM TP -CCPTNT,  
VP ĐPNTM TP 

-CCPTNT,  
VP ĐPNTM TP 

Thứ ba 

21/5 

Chiều 

-8 giờ: Cùng đoàn giám sát HĐND về 
các dự án quản lý ngập tại Tân Phú 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL -Hóc Môn -CCTL 

-Họp BCH Đoàn TN Sở mở rộng -BCH Đoàn TN Sở, Bí thư các cơ sở đoàn -P.số 1 -BTV Đoàn Sở 

Thứ tư 

22/5 

Sáng 

-Họp góp ý phương án xây dựng nhà máy 
thức ăn TMR 

-A.Trung, A.Hổ, P.KHCN, P.QLĐT, 
P.KHTC, CCCNTY, CCPTNT, TTKN,  
TTGCTVNTS,  (TTTVHTNN chuẩn bị và 
mời) 

-P.số 1 -TTTVHTNN 

-9 giờ: Họp có ý kiến về việc XD cầu bắc 
qua kênh ranh Long An (kênh ranh 364) 
ranh giới giữa TPHCM và tỉnh Long An 

-A.Trực, CCTL và theo thư mời (CCTL mời) -P.số 2 -CCTL 

-8 giờ: Cùng đoàn giám sát HĐND về 
các dự án quản lý ngập tại Tân Bình 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL -Tân Bình -CCTL 

-Kiểm tra quyết toán tài chính năm 2018 
của CCKL 

-P.KHTC, CCKL -CCKL -CCKL 

Thứ tư 

22/5 

Chiều 

    



 
Thứ năm 

23/5 

Sáng 

-Làm việc với TTCNSH -A.Trung, VP.Sở, P.TCCB, P.KHTC, 
P.KHCN, P.QLĐT, TTCNSH 

-P.số 1 -TTCNSH 

-Báo cáo chuyên đề NTM tại lớp cán bộ 
nguồn tại Học viện cán bộ TP 

-A.Hổ -Học viên CB 
TP 

 

-Họp về di dời bố trí dân cư phòng chống 
tiên tai tại xã Thạnh An, H.Cần Giờ 

-A.Trực, VP.Sở, P.QLĐT (chuẩn bị và mời) -P.số 2 -BQLDTXDCT 
Cần Giờ 

-8 giờ: Cùng đoàn giám sát HĐND về 
các dự án quản lý ngập tại Q.8 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL -Quận 8 -CCTL 

-7 giờ: Kiểm tra dịch vụ công trực tuyến 
tại Trạm BVNLTS Cần Thạnh 

-VP.Sở, P.KHCN, P.TCCB, T.Tra Sở, 
CCTS 

-Thị trấn Cần 
Thạnh 

-CCTS (chuẩn bị 
xe đón tại Sở) 

-Kiểm tra quyết toán tài chính năm 2018 
của TTGCTVNTS 

-P.KHTC, TTGCTVNTS -TTGCTVNTS -TTGCTVNTS 

Thứ năm 

23/5 

Chiều 

-14 giờ: Kiểm tra công tác cải cách hành 
chính tại Chi cục Thủy sản 

-A.Hổ, A.Tiến, VP.Sở, P.TCCB, P.KHCN, 
P.KHTC, T.Tra Sở, CCTS 

-CCTS -CCTS 

-Họp về triển khai cấp bách công trình 
nâng cấp nạo vét kênh 19/5 

-A.Trực, VP.Sở, P.QLĐT (chuẩn bị và 
mời), CCTL 

-P.số 1 -P.QLĐT, Cty 
QLKTDVTL 

Thứ sáu 

24/5 

Sáng 

-Tiếp Đại sứ Israel -A.Trung, P.KHCN, TTGCTVNTS -P.số 3 -TTGCTVNTS 

-Họp Văn phòng ĐPNTM các cấp -A.Hổ, VPĐPNTMTP và theo thư mời (VP 
ĐPNTMTP mời) 

-P.số 1 -VP ĐPNTM TP 

-8 giờ: Cùng đoàn giám sát HĐND về 
các dự án quản lý ngập tại Bình Thạnh 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL -Q.Bình 
Thạnh 

-CCTL 

-Kiểm tra quyết toán tài chính năm 2018 
của CCTL và Văn phòng PCTT 

-P.KHTC, CCTL, VP PCTT -CCTL -CCTL,  
VP PCTT 

Thứ sáu 

24/5 

Chiều 

    

Thứ bảy 

25/5 

Sáng 

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

 


