
 

 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: 26/LH-VP
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2019 

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 

Từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019  
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 bệnh 

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 

24/6 

Sáng 

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

-P.số 1 -VP.Sở 

-Họp BGĐ Sở về công tác nhân sự -BGĐ Sở, P.TCCB -P.số 1 -P.TCCB 

-Họp UBND TP về công tác phòng chống 
vi phạm PL trong hoạt động khai thác tài 
nguyên, khoáng sản 

-BGĐ Sở, CCTL -VP UBND TP  

-8 giờ 30: Đại hội Đoàn TN TTGCTVNTS -BTV Đoàn Sở, Chi đoàn TTGCTVNTS -TTGCTVNTS -TTGCTVNTS 

Thứ hai 

24/6 

Chiều 

-Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 
tháng đầu năm 2019 

-A.Hổ, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách 
CCHC tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc 

-P.số 1 -VP.Sở 

Thứ ba 

25/6 

Sáng 

-Hội nghị triển khai phòng họp không 

giấy 

-A.Hổ, VP.Sở -VP UBND TP  

-8 giờ 30: Họp về giải quyết trùng lắp 

giữa hai DA: “Xây dựng hệ thống 

thoát nước dọc đường ray xe lửa” và 

“Nạo vét mương dọc đường sắt”, 

phường Linh Đông, quận Thủ Đức. 

-A.Trực, VP.Sở, P.QLĐT, CCTL và theo thư 

mời (P.QLĐT mời) 

-P.số 1 -BQL DA-ĐT-
XD Q.Thủ Đức 

-Họp với Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND TP về phương án giá nước 

sách lộ trình 2019-2022 

-BGĐ Sở, P.KHTC, CCPTNT -Trụ sở 
HĐND TP 

 

-Họp với Ban VHXH Hội đồng ND 

TP 

-BGĐ Sở, P.KHTC -Trụ sở 
HĐND TP 

 

-Kiểm tra công tác CCHC tại CCTL -A.Tiến, VP.Sở, P.TCCB, P.KHTC, 

P.KHCN, T.Tra Sở, CCTL 

-CCTL -CCTL 

-9 giờ: Kiểm tra thực địa DA di dời bố 

trí dân cư phòng tránh thiên tai xã 

Thạnh An, H.Cần Giờ 

-P.QLĐT, CCTL và theo thư mời (P.QLĐT 

mời) 

-H.Cần Giờ -BQL DA-ĐT-
XD H.Cần Giờ 

-8 giờ 30: Đại hội Đoàn TN TTKN -BTV Đoàn Sở, Chi đoàn TTKN -TTKN -TTKN 

Thứ ba 

25/6 

Chiều 

-Làm việc VPĐPNTMTP về kết quả 
thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới 

-A.Hổ, VPĐPNTMTP  -P.số 2 -VPĐPNTMTP 

-14 giờ: Họp Hội NDTP về chợ phiên 
nông sản lần 9 

-A.Trực, TTTVHTNN -Hội ND TP -TTTVHTNN 

-14 giờ: Đại hội Đoàn TN CQVP Sở -BTV Đoàn Sở, Chi đoàn CQVP Sở -P.số 1 -CĐ CQVPS 

Thứ tư 

26/6 

Sáng 

-8 giờ: Họp công tác nhân sự -BGĐ Sở, cán bộ chủ chốt theo thư mời -P.số 1 -P.TCCB 

-10 giờ: Họp BCH Đảng bộ Sở -BCH Đảng bộ Sở -P.số 1 -VP Đảng ủy 

-8 giờ 30: Kiểm tra thực địa DA nâng 
cấp, nạo vét khơi thông dòng chảy tiêu 
thoát nước cải thiện môi trường dọc 
tuyến kênh 19 tháng 5 trên địa bàn 
Q.Tân Phú và Q.Bình Tân 

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

-Hiện trường -Cty TNHH 
MTV 
QLKTDVTL 



-9 giờ: Kiểm tra hiện trường về công 
tác quản lý chất lượng công trình XD 
chuyên ngành NN và PTNT trên địa 
bàn TP năm 2019 (đợt 2) 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL, T.Tra Sở, 
Cty TNHH MTV QLKTDVTL, 
BQLDACNNN 

-H.Củ Chi -Cty TNHH 
MTV 
QLKTDVTL, 
BQLDACNNN 

-Dự các hoạt động nhân 18 năm ngày 
Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 
28/6/2019)  

-BCH CĐ Sở, CĐ cơ sở, CĐ CSTV và 
theo thư mời 

-Nhà văn hóa 

TN 

 

Thứ tư 

26/6 

Chiều 

-Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng 
đầu năm 2019 

-BCH CĐ Sở, Chủ tịch, PCT CĐ CSTV, Ủy 

ban kiểm tra CĐ 

-P.số 1 -BTV CĐ Sở 

-14 giờ: Đại hội Đoàn TN CCTTBVTV -BTV Đoàn Sở, Chi đoàn CCTTBVTV -CCTTBVTV -CCTTBVTV 

Thứ năm 

27/6 

Sáng 

-Hội ý hoàn chỉnh dự án nông nghiệp thực 
phẩm an toàn 

-A.Trung, A.Hổ, P.KHCN, P.KHTC, 
P.QLĐT 

-P.số 2 -P.KHCN 

-8 giờ: Hội thi nấu ăn và Tuyên dương 
Gia đình bền vững - hạnh phúc nhân kỷ 
niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 

-BGĐ Sở, CĐ VC TP, Ban nữ công 
Sở và các đơn vị trực thuộc, các đội 
dự thi theo danh sách, Đoàn TN Sở và 
theo thư mời 

-Hội trường Sở -Ban nữ công Sở 

-9 giờ: Kiểm tra hiện trường thi công cống 
Phú Định 

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

-Hiện trường -Cty TNHH TN 
BT 1547 

-9 giờ: Kiểm tra hiện trường các hạng 
mục phát sinh, điều chỉnh thiết kê 
công trình XD hệ thống thủy lợi ven 
sông SG đoạn từ rạch Láng The đến 
sông Lu 

-P.QLĐT, CCTL, Cty TNHH MTV 

QLKTDVTL và theo thư mời (P.QLĐT 

mời) 

-H.Củ Chi -Cty TNHH 

MTV 

QLKTDVTL 

-8 giờ 30: Đại hội Đoàn TN CCKL -BTV Đoàn Sở, Chi đoàn CCKL -CCKL -CCKL 

Thứ năm 

27/6 

Chiều 

    

Thứ sáu 

28/6 

Sáng 

-Nghe kế hoạch 6 tháng cuối năm 

2019 của TTGCTVNTS và TTKN 

-A.Trung, VP.Sở, P.KHTC, P.QLĐT, 

P.KHCN, P.TCCB, TTGCTVNTS, TTKN 

-P.số 1 -TTG, TTKN 

-8 giờ 30: Nghe báo cáo sơ bộ DA thông tin 

thị trường nông sản 

-A.Trực, VP.Sở, P.QLĐT, P.KHTC, 

P.KHCN, TTTVHTNN 

-P.số 2 -TTTVHTNN 

-Kiểm tra công tác CCHC tại Ban 

Quản lý Rừng phòng hộ BC-CC 

-A.Tiến, VP.Sở, P.TCCB, P.KHTC, 

P.KHCN, T.Tra Sở, Ban QLRPHBC-CC 

-Ban QL 
RPHBC-CC 

-BQL RPHBC 
CC 

-Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo 

Sở 

-A.Trực, Cán bộ tiếp công dân, Tổ tiếp công 

dân của Sở 

-Phòng tiếp 

công dân  

-CB tiếp CD 

-8 giờ 30: Đại hội Đoàn TN CCTL -BTV Đoàn Sở, Chi đoàn CCTL -CCTL -CCTL 

Thứ sáu 

28/6 

Chiều 

-14 giờ: Họp bàn về việc phối hợp đầu 
tư cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi 
kênh Ranh Long An theo đề nghị của 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Long An 

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

(CCTL mời) 

-P.số 1 -CCTL 

-14 giờ: Đại hội Đoàn TN CCTS -BTV Đoàn Sở, Chi đoàn CCTS -CCTS -CCTS 

Thứ bảy 

29/6 

Sáng 

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

 

(tt) 


