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Số: 33/LH-VP
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2019 

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 

Từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019 
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 

12/8 

Sáng 

-8 giờ: Họp giao ban Sở -BGĐ Sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị 
thuộc Sở (BQLDACN, Cty QLKTDVTL) 

-P.số 1 -VP.Sở 

Thứ hai 

12/8 

Chiều 

-15 giờ 30: Họp về chuẩn bị Hội thảo 
khoa học về cơ khí nông nghiệp thông 
minh 

-A.Trực, P.KHCN -VP UBND TP  

Thứ ba 

13/8 

Sáng 

-Kiểm tra phòng chống dịch -A.Trung, CCCNTY   

-9 giờ: Họp tiến độ tổng kết 10 NTM và 

điều tra thu nhập hộ, tiêu chí OCOP 

-A.Hổ, CCPTNT, VPĐPNTM, TTTVHTNN -P.số 1 -VP ĐPNTM 

-8 giờ: Hội nghị giới thiệu sản phẩm nông 

sản an toàn tại Q.Phú Nhuận 

-A.Trực, TTTVHTNN và theo thư mời -Q.Phú Nhuận -TTTVHTNN 

Thứ ba 

13/8 

Chiều 

    

Thứ tư 

14/8 

Sáng 

-8 giờ: Họp về ủy quyền thực hiện các 
TTHC cấp Sở quản lý; góp ý quy chế 
hoạt động Bộ phận Một cửa của Sở  

-A.Hổ, VP.Sở, P.TCCB, P.KHCN, P.QLĐT, 
CCCNTY, CCTTBVTV, CCTS, CCKL, 
CCTL, CCPTNT 

-P.số 1 -VP.Sở 

-Dự Hội nghị phối hợp công tác giữa Sở 
với Cục Quân nhu và Bộ tư lệnh TP 

-A.Trực, VP.Sở, P.KHTC, P.KHCN, TTKN -Bộ tư lệnh TP  

Thứ tư 

14/8 

Chiều 

    

Thứ năm 

15/8 

Sáng 

-Dự khai mạc Hội chợ triển lãm giống và 
nông nghiệp công nghệ cao lần VII-2019 

-BGĐ Sở, các phòng ban, đơn vị trực 
thuộc Sở 

-TTCNSH -TTTVHTNN 

-Dự hội nghị trực tuyến chất vấn và trả 
lời chất vấn (cả ngày) 

-A.Hổ, P.KHTC -2Bis Lê Duẩn  

-7 giờ 30: Dự lễ khai mạc triển lãm kỷ niệm 
74 năm ngày CMT8 và Quốc khánh 2/9 

-VP.Sở -Đường Nguyễn 
Huệ 

 

Thứ năm 

15/8 

Chiều 

-Thẩm định đề án NTM xã Bình Lợi, 
H.Bình Chánh  

-A.Hổ, VP ĐPNTM và theo thư mời (VP 

ĐPNTM mời) 

-X.Bình Lợi -VP ĐPNTM 

Thứ sáu 

16/8 

Sáng 

-Đi công tác -A.Trung   

-Thẩm định đề án NTM xã Quy Đức và 
An Phú Tây, H.Bình Chánh  

-A.Hổ, VP ĐPNTM và theo thư mời (VP 

ĐPNTM mời) 

-Tại 2 xã QĐ, 
APT 

-VP ĐPNTM 

-8 giờ: Diễn đàn phát triển chăn nuôi giống 
bò thịt 

-A.Trực, TTTVHTNN và theo thư mời -TTCNSH -TTTVHTNN 

-8 giờ: Diễn đàn công tác quản lý giống cây 
trồng và tiềm năng phát triển giống CT 

-A.Trực, TTTVHTNN và theo thư mời -TTCNSH -TTTVHTNN 

-Trao học bổng cho học sinh ở H.Cần Giờ -Đoàn TN Khối, Đoàn TN Sở (A.Hải, 

A.Toàn TTGCTVNTS, chi đoàn CCKL) 

-H.Cần Giờ -BTV Đoàn TN 

Sở 



Thứ sáu 

16/8 

Chiều 

    

Thứ bảy 

17/8 

Sáng 

-8 giờ: Diễn đàn giới thiệu và chuyển giao 
giống thủy sản, vật tư trong lĩnh vực TS 

-A.Trực, TTTVHTNN và theo thư mời -TTCNSH -TTTVHTNN 

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

 


