
 

 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: 28/LH-VP
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2019 

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 

Từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019 
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 

08/7 

Sáng 

    

Thứ hai 

08/7 

Chiều 

    

Thứ ba 

09/7 

Sáng 

-8 giờ 30: Họp về điều chỉnh thời gian 

thực hiện DA tiêu thoát nước suối 

Nhum 

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

(P.QLĐT mời) 

-P.số 1 -Cty TNHH 
MTV 
QLKTDVTL 

-10 giờ: Nghe báo cáo sơ bộ về DA 

đầu tư XD nâng cấp, mở rộng và nạo 

vét kênh trục tiêu thoát nước rạch 

Láng The, kênh địa phận tại H.Củ Chi 

-P.QLĐT, CCTL, BQL DA CNNN và 

PTNT, Cty TNHH MTV QLKTDVTL 

-VP BQL DA 
CNNN 

-BQL DA 
CNNN và PTNT 

Thứ ba 

09/7 

Chiều 

-14 giờ: Chi cục Thủy lợi báo cáo tình 
hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu 
năm, dự kiến 6 tháng cuối năm 2019 

-A.Trực, P.KHTC, P.QLĐT, CCTL -P.số 1 -CCTL 

Thứ tư 

10/7 

Sáng 

-Họp về tiêu chí 17 tại các xã xây 
dựng NTM 

-A.Hổ, P.KHCN, VP ĐPNTM TP và theo 
thư mời (VP ĐPNTM TP mời) 

-P.số 1 -VP ĐPNTM 
TP  

-8 giờ 30: Kiểm tra hiện trường công 
trình XD bờ bao và cống ngăn triều 
trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Q.8 

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

-Quận 8 -BQL DA ĐT-
XD hạ tầng đô 
thị 

-Kiểm tra kết quả thực hiện CCHC tại 

TTKN 

-A.Tiến, VP.Sở, P.TCCB, P.KHTC, 

P.KHCN, T.Tra Sở, TTKN  

-TTKN -TTKN 

Thứ tư 

10/7 

Chiều 

-Họp về việc đề xuất phương án đầu 
tư thay thế cầu kênh B (cầu B1) thuộc 
kênh B trên đường Láng Le – Bàu Cò 
tại xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh 

-A.Trực, CCTL và theo thư mời 

(CCTL mời) 

-P.số 1 -Khu QL giao 

thông đô thị số 4 

Thứ năm 

11/7 

Sáng 

-Họp Hội đồng nhân dân TP từ ngày 11/7 
– 13/7/2019 

-BGĐ Sở, Lãnh đạo các phòng ban, 
đơn vị theo phân công 

-Hội trường TP -P.KHTC 

-Dự hội nghị sơ kết Công đoàn viên 

chức TP 6 tháng đầu năm 2019 

-BCH Công đoàn Sở, CĐCSTV và theo thư 

mời 

-272 VTSáu  

-9 giờ: kiểm tra giám sát đánh giá đầu tư 
định kỳ (đợt 1) công trình đê bao ven 
sông SG từ rạch Sơn đến rạch cầu Đen 

-A.Trực, P.QLĐT, T.Tra Sở, CCTL, Cty 

TNHH MTV QLKTDVTL 

-H.Củ Chi -Cty TNHH 

MTV 

QLKTDVTL 

Thứ năm 

11/7 

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 2 -CCTL 

-13 giờ 30: Làm việc với Đoàn kiểm tra 
của Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng TP 

-A.Thuận, BCH Đoàn TN Sở, Bí thư các chi 

đoàn 

-P.số 1 -BTV Đoàn Sở 



 

Thứ sáu 

12/7 

Sáng 

-Dự Hội nghị Hội Làm vườn và Trang 

trại TP 

-A.Hổ và theo thư mời -Hội Làm vườn 
và Trang trại 

 

-8 giờ 30: Kiểm tra công tác nghiệm thu 

đưa công trình vào sử dụng: công trình 

kè chống sạt lở bờ phải sông Kinh Lộ 

(đoạn từ rạch Mũi dùi đến hẻm 24), tổ 

13, ấp 3, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL, BQL DA ĐT-XD 

khu vực H.Nhà Bè 

-H.Nhà Bè  

Thứ sáu 

12/7 

Chiều 

-Sinh hoạt Chi đoàn cơ quan VP.Sở -Tất cả các bạn đoàn viên Chi đoàn -P.số 2  

Thứ bảy 

13/7 

Sáng 

-Trực cơ quan -A.Hổ, VP.Sở, P.TCCB   

 


