
 

 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: 23/LH-VP
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2019 

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 
Từ ngày 03/6/2019 đến 07/6/2019  

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 

03/6 

Sáng 

-8 giờ: Lễ chào cờ -BGĐ Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, 

CC,VC, NLĐ khu vực 176 Hai Bà Trưng 

-Hội trường 

Sở 

-CCPTNT 

-8 giờ 30: Họp giao ban Sở -BGĐ Sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị 
thuộc Sở (BQLDACNNN,CtyQLKTDVTL) 

-P.số 1 -VP.Sở 

Thứ hai 

03/6 

Chiều 

-Họp UBND TP  -A.Trực, CCTL -VP UBND TP  

Thứ ba 

04/6 

Sáng 

-8 giờ: Cùng đoàn HĐND TP khảo sát 
các DA chống ngập trên địa bàn TP 

-BGĐ Sở, P.QLĐT, CCTL -VP UBND 
Q.9 

-CCTL 

-Họp góp ý DA ATTP (Cây trồng) -A.Trung, A.Hổ, P.KHCN, CCTTBVTV, 
TTKN, BQL DA CNNN, BQL DA Lifsap 
và theo thư mời (P.KHCN mời) 

-P.số 1 -P.KHCN 

-8 giờ 30: Kiểm tra hiện trạng điều chỉnh 
chủ trương đầu tư các tuyến kè trên địa 
bàn huyện Cần giờ 

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

-Hiện trường -Ban 
QLĐTXDCT 
H.Cần Giờ 

-9 giờ: Họp thẩm định xét duyệt phương 
án “Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm theo 
hướng hiện đại hóa - kết hợp sử dụng thiết 
bị bơm sử dụng năng lượng tái tạo” 

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

-P.số 2 -CCTL 

Thứ ba 

04/6 

Chiều 

-Họp góp ý DA ATTP (Thủy sản) -A.Trung, A.Hổ, P.KHCN, CCTS, TTKN, 
BQL DA CNNN, BQL DA Lifsap và theo 
thư mời (P.KHCN mời) 

-P.số 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -P.KHCN 

-Hội thảo về CCHC -A.Hổ, VP.Sở (theo thư mời số 1951/GM-
SNV ngày 28/5/2019) 

-Quận ủy 
Q.Bình Thạnh 

-VP.Sở 

Thứ tư 

05/6 

Sáng 

-Họp DA “Khu sản xuất giống chất lượng 
cao và bảo quản sau thu hoạch rau quả” và 
làm việc với BQL Khu NNCNC về tiến độ 
triển khai DA xây dựng khu NNCNC 
ngành thủy sản tại Cần Giờ 

-A.Trung, A.Trực, VP.Sở, P.KHTC, 
P.KHCN, P.QLĐT, CCTTBVTV, CCKL và 
theo thư mời (P.QLĐT mời) 

-P.số 1 -P.KHCN, BQL 
Khu NNCNC 

-10 giờ: Kiểm tra công tác nghiệm thu 

đưa công trình vào sử dụng gói thầu số 

36 – xây lắp 13 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL, Cty TNHH MTV 

QLKTDVTL và theo thư mời (Cty TNHH 

MTV QLKTDVTL mời) 

-Hiện trường -Cty TNHH 
MTV 
QLKTDVTL 

-Đi công tác đến hết ngày 12/6/2019  -A.Hổ   

-Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

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

-CCCNTY -CCCNTY 

Thứ tư 

05/6 

Chiều 

-13 giờ 30: Họp thẩm định đề án sắp xếp 
Cty Cây trồng TP 

-A.Trực, P.KHTC, thành viên Hội đồng 
thẩm định và theo thư mời (P.KHTC mời) 

-P.số 1 -P.KHTC, Cty 
Cây trồng 

Thứ năm 

06/6 

Sáng 

-9 giờ: Tiếp đoàn New Zealand -BGĐ Sở, P.KHCN, CCCNTY, TTKN, 
TTGCTVNTS, TTCNSH 

-P.số 3 -P.KHCN 

-8 giờ 30: Giám sát đánh giá đầu tư DA 
nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiên cố 
hóa rạch Cung, rạch Lồng Đèn 

-P.QLĐT, T.Tra Sở, CCTL -VP BQL DA 
ĐT-XD-HT Đô 
thị 

-BQL DA ĐT-
XD-HT Đô thị 



 
Thứ năm 

06/6 

Chiều 

-13 giờ 30: Họp thống nhất nội dung tổ 
chức Lễ hội Bonsai và Suiseki Châu Á – 
Thái Bình Dương năm 2019 

-A.Trực, TTTVHTNN và theo thư mời số 
112/GM-SNN ngày 30/5/2019 

-P.số 1 -TTTVHTNN 

-Họp BCH Đảng bộ Sở -BCH Đảng bộ Sở -P.số 2 -VP Đảng ủy 

Thứ sáu 

07/6 

Sáng 

-Hội ý chuẩn bị DA ATTP -A.Trung, A.Hổ, P.KHCN, P.QLĐT, 
BQL DA Lifsap, CCTTBVTV, CCTS, 
CCCNTY, TTKN (P.KHCN mời: 
BQL ATTP) 

-P.số 1 -P.KHCN 

-Họp về thẩm tra điều chỉnh thiết kế cơ sở 
DA giải quyết ngập do triều khu vực 
TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí 
hậu – giai đoạn 1 

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

-P.số 2 -Tư vấn thẩm 
tra, Cty TNHH 
Trung Nam BT 
1547 

-Học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác 
kiểm soát triều, quản lý các công trình 
thủy lợi tại Thừa Thiên Huế 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL -Thừa Thiên 
Huế 

-CCTL 

-Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 
Chi cục Kiểm lâm 

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

-CCKL -CCKL 

Thứ sáu 

07/6 

Chiều 

    

Thứ bảy 

08/6 

Sáng 

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

 


