
 

 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: 29/LH-VP
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2019 

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 

Từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019 
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 

15/7 

Sáng 

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

-P.số 1 -VP.Sở 

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

-Kiểm tra quản lý tài sản công của Trung 
tâm Công nghệ sinh học (2 ngày) 

-Đoàn theo QĐ 243/QĐ-SNN, TTCNSH 
(TTCNSH chuẩn bị xe đón đoàn tại Sở 
lúc 8 giờ) 

-TTCNSH -TTCNSH 

Thứ hai 

15/7 

Chiều 

-Họp tại Viện NCPTTP về tổng kết 
hoạt động mạng thông tin kinh tế TP 

-A.Hổ, VP.Sở -Viện NCPT -VP.Sở 

-Đi công tác Hà Nội -A.Trực, VP BCH PCTT&TKCN TP -Hà Nội VP BCH PCTT 
&TKCN TP 

Thứ ba 

16/7 

Sáng 

-Hội ý một số nội dung công việc -A.Trung, P.KHCN, CCCNTY -P.số 2 -P.KHCN 

-Dự Hội nghị NTM tại tỉnh Nam Định -A.Hổ, VP ĐPNTM TP -Tỉnh Nam Định  

-Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công 

trình vào sử dụng: Hạng mục công trình 

cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc DA sản 

xuất chế phẩm sinh học sử dụng trong sản 

xuất nông nghiệp của Trung tâm nghiên 

cứu và PTNN CNC 

-P.QLĐT và theo thư mời (P.QLĐT mời) -Hiện trường -Trung tâm 
nghiên cứu và 
PTNN CNC 

-Kiểm tra kết quả thực hiện CCHC tại 

TTGCTVNTS (8 giờ khởi hành tại Sở) 

-A.Tiến, VP.Sở, P.TCCB, P.KHTC, 

P.KHCN, T.Tra Sở, TTGCTVNTS  

-TTGCTVNTS -TTGCTVNTS 

Thứ ba 

16/7 

Chiều 

    

Thứ tư 

17/7 

Sáng 

-Họp tổ công tác giết mổ -A.Trung, P.KHCN, CCCNTY và theo thư 
mời (P.KHCN mời) 

-P.số 1 -P.KHCN 

-7 giờ: Ngày hội Hiến máu nhân đạo -CĐ Sở, CĐ CSTV và các cá nhân đăng ký 
hiến máu 

-Hội trường 

Sở 

 

-Khảo sát, làm việc với các xã NTM 

huyện Cần Giờ 

-A.Hổ, VP ĐPNTM TP -H.Cần Giờ -VP ĐPNTM TP 

-8 giờ 30: Họp  quy hoạch DA khu tái 

định cư Sing Việt Bình Chánh 

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

(CCTL mời) 

-P.số 2 -CCTL 

-9 giờ 30: Làm việc với Sở Nông 
nghiệp và PTNT Tỉnh Long An 

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

-P.số 2 -CCTL 

-8 giờ 30: Họp về bàn giao cống ngăn 

triều rạch Ông Đụng, Quận 12 

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

mời) 

-P.số 3 -BQL DA ĐT-
XD hạ tầng đô 
thị 

-Kiểm tra quản lý tài sản công của Trung 
tâm Khuyến nông (2 ngày) 

-Đoàn theo QĐ 243/QĐ-SNN, TTKN 
(TTKN chuẩn bị xe đón đoàn tại Sở 
lúc 8 giờ) 

-TTKN -TTKN 

-6 giờ: Đi tiền trạm tại tỉnh Tiền Giang -A.Hải (BT Đoàn TN Sở), A.Thiện (Trường 

TCKTNN), A.Toàn (BT TTGCTVNTS) 

-Tiền Giang -A.Hải 



Thứ tư 

17/7 

Chiều 

-16 giờ: Hội ý một số nội dung công 
việc 

-A.Trực, Lãnh đạo VP.Sở, P.KHCN (A.Sơn) -P.số 2  

Thứ năm 

18/7 

Sáng 

-Rà soát số liệu hợp tác JICA -A.Trung, P.KHCN, P.KHTC -P.số 2 -P.KHCN 

-Họp tại BQL ATTP TP về tiêu chí 17.8 -A.Hổ, VP ĐPNTM TP -BQL ATTP  

-Họp về chính sách hỗ trợ XD công 

trình xử lý chất thải chăn nuôi theo 

QĐ 50 của TTg Chính phủ 

-A.Hổ, VP.Sở (PC), P.KHCN , P.KHTC, 
CCPTNT, CCCNTY, TTGCTVNTS, 
TTKN 

-P.số 1 -CCPTNT 

-Dự Hội nghị PCTT khu vực miền 

Nam 

-A.Trực, VP BCH PCTT&TKCN TP -Tỉnh Cà Mau VP BCH 
PCTT&TKCN 
TP 

-Kiểm tra thực địa DA nạo vét, kiên 

cố hóa cải thiện thoát nước chống 

ngập, ô nhiễm dọc thuyến kênh Trung 

Ương, H.Bình Chánh và H.Hóc Môn 

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

-Hiện trường -BQL DA 
ĐTXD các CT 
NNPTNT 

Thứ năm 

18/7 

Chiều 

    

Thứ sáu 

19/7 

Sáng 

-Khảo sát, làm việc với các xã NTM 

huyện Hóc Môn 

-A.Hổ, VP ĐPNTM TP -H.Hóc Môn -VP ĐPNTM TP 

-Kiểm tra quản lý tài sản công của Trường 
Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp (2 ngày 
19/7/2019 và 22/7/2019) 

-Đoàn theo QĐ 243/QĐ-SNN, Trường 
TCKTNN (TTKN chuẩn bị xe đón 
đoàn tại Sở lúc 8 giờ) 

-Trường 
TCKTNN 

-Trường 
TCKTNN 

-Kiểm tra kết quả thực hiện CCHC tại 

TTTVHTNN 

-A.Tiến, VP.Sở, P.TCCB, P.KHTC, 

P.KHCN, T.Tra Sở, TTTVHTNN  

-TTTVHTNN -TTTVHTNN 

-8 giờ: Tập huấn công tác công đoàn -BCH CĐ Sở, CĐCSTV và theo thư 
mời 

-Hội trưởng 
Sở 

 

Thứ sáu 

19/7 

Chiều 

-Đi công tác miền Tây -A.Trung   

Thứ bảy 

20/7 

Sáng 

-Tập huấn công tác PCCC -Cảnh sát PCCC Quận 1 và Theo danh sách 

các đơn vị đã đăng ký tập huấn 

-Hội trường Sở -VP.Sở 

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

 


