
 

 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: 35/LH-VP
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2019 

LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 

Từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019 
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 

26/8 

Sáng 

-9 giờ: Làm việc với Ngân hàng Thế 
giới WB (cả ngày) 

-A.Trung, A.Hổ, VP.Sở, P.QLĐT, 
P.KHCN, P.KHTC, CCCNTY, CCTS, 
CCTTBVTV, TTGCTVNTS, TTKN, 
TTTVHTNN, BQL DA Lifsap, 
BQLDACNNN và theo thư mời 

-P.số 1 -VP.Sở, 
P.KHCN 

Thứ hai 

26/8 

Chiều 

-14 giờ: Họp triển khai tham gia triển 
lãm tại tỉnh Bình Thuận 

-A.Trực, TTTVHTNN và theo thư mời -P.số 1 -TTTVHTNN 

Thứ ba 

27/8 

Sáng 

-7 giờ: Cùng đoàn Ngân hàng Thế giới đi 

thực địa 

-BGĐ Sở, P.KHCN và theo phân công (tập 

trung, xuất phát tại Sở lúc 7 giờ) 

-HM, CC -P.KHCN 

-Họp dự toán kinh phí các đơn vị -A.Trung, P.KHTC -P.số 2  

-Họp tại BQLATTP về TTHC ATTP -A.Hổ, VP.Sở (PC), CCCNTY, 

CCTTBVTV, CCTS 

-BQLATTP  

-Dự khai giảng lớp tập huấn của 

UBMTTQVNTP 

-A.Hổ, VPĐPNTMTP -H.Nhà Bè  

-Kiểm tra thực địa công trình XD 4 đoạn 

đê bao xung yếu khu vực quận Thủ Đức 

thuộc bờ tả sông SG, quận Thủ Đức 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL -Q.Thủ Đức -Ban 
QLDAĐTXD 
HTĐT 

Thứ ba 

27/8 

Chiều 

-Họp UBND TP về tiến độ tiêu chí NTM 

và Tổng kết 10 năm NTM 

-A.Trung, A.Hổ, VP ĐPNTM -VP UBND TP -VP ĐPNTM  

-Họp về DA Khu NNCNC -A.Trực, P.QLĐT -VP UBND TP -P.QLĐT 

-Triển khai công tác xây dựng quy trình 

nội bộ các TTHC của ngành 

-VP.Sở (A.Thi, C.Thanh, C.Hà, A.Kiệt, 

C.Vi), P.KHCN (C.Hường), P.QLĐT 

(C.Thắng) và cán bộ xây dựng quy trình 

TTHC của 6 Chi cục, TTTVHTNN 

-P.số 2 -A.Kiệt, C.Hà 
và theo phân 
công 

Thứ tư 

28/8 

Sáng 

-Làm việc với Cục Thống kê TP -BGĐ Sở, P.KHTC, P.KHCN, các đơn vị 

liên quan 

-P.số 2 -P.KHTC 

-Thẩm định NTM xã Tân Thông Hội, Tân 

Thạnh Tây, H.Củ Chi (cả ngày) 

-A.Hổ, VPĐPNTMTP và theo thư mời 

(VPĐPNTMTP mời) 

-Xã TTH, 
TTT 

-VPĐPNTMTP 

-8 giờ: Họp về dự thảo Luật Phòng chống 

thiên tai và Luật Đê điều 

-A.Trực, CCTL -Nhà khách 
165 NKKN 

-CCTL 

-8 giờ 30: Kiểm tra an toàn điện công trình 

khu nuôi động vật thí nghiệm 
-A.Trực, VP.Sở, P.QLĐT, T.Tra Sở, 
TTCNSH và theo thư mời (P.QLĐT mời) 

-Q.12 -TTCNSH 

Thứ tư 

28/8 

Chiều 

-14 giờ: Họp Tổ tái cơ cấu ngành chăn 
nuôi heo thông qua nội dung đề án tái 
cơ cấu ngành chăn nuôi heo 

-Thành viên Tổ tái cơ cấu ngành chăn nuôi 

heo theo QĐ số 274/QĐ-SNN ngày 

09/8/2019 

-P.số 1 -P.KHCN 

Thứ năm 

29/8 

Sáng 

-Họp BCH Đảng bộ Sở -BCH Đảng bộ Sở -P.số 3 -VP Đảng ủy 

-Họp tại UBND huyện Cần Giờ về phát 
triển kinh tế tập thể 

-A.Hổ, CCPTNT và theo thư mời -UBND 
H.Cần Giờ 

-CCPTNT 



-8 giờ 30: Họp quản lý đất đã đền bù nằm 
ngoài phạm vi bảo vệ kênh N31A Củ Chi 

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

-P.số 2 -UBND H.CC, 
Cty TNHH MTV 
QLKTDVTL 

-10 giờ: Họp giải quyết kiến nghị của Cty 
TNHH MTV QLKTDVTL  

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

-P.số 2 -CCTL, Cty 
TNHH MTV 
QLKTDVTL 

-Hội nghị CBCC, NLĐ sơ kết 6 tháng đầu 

năm 2019 

-BGĐ Sở, toàn thể CC, NLĐ các phòng ban 

Sở 

-P.số 1 -BCH CĐ CQ 
VP.Sở 

-8 giờ: Dự tập huấn về công tác cải cách 
hành chính cho cán bộ công đoàn năm 2019 

-Đ/c Chủ tịch, P.Chủ tịch CĐ Sở, Đ/c Chủ 
tịch, P.Chủ tịch CĐ CSTV, Đ/c phụ trách 
công tác CCHC tại đơn vị 

-272 VTS  

-Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo 

Sở 

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

công dân của Sở 

-Phòng tiếp 

công dân  

-CB tiếp CD 

Thứ năm 

29/8 

Chiều 

    

Thứ sáu 

30/8 

Sáng 

-9 giờ: Tham dự Lễ dâng hương, dâng hoa 

nhân kỷ niệm 74 năm CMT8 và Quốc 

khánh 2/9 

-BGĐ Sở, VP.Sở (2), P.KHCN (2), P.QLĐT 

(2), CCPTNT (6), Trường TCKTNN (6) 

-Bảo tàng HCM  

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

-Thẩm định NTM xã Long Hòa, H.Cần Giờ -A.Hổ, VPĐPNTMTP và theo thư mời 

(VPĐPNTMTP mời) 

-Xã Long Hòa -VPĐPNTMTP 

-Kiểm tra an toàn điện công trình đê bao ven 

sông SG đoạn từ rạch Nàng Âm đến rạch 

Láng The và công trình XD hệ thống thủy 

lợi ven sông SG đoạn từ Sông Lu đến rạch 

Bà Bếp 

-A.Trực, P.QLĐT, T.Tra Sở, Ban QLDA 

CT NN&PTNT và theo thư mời (P.QLĐT 

mời) 

-Xã Trung An, 

Hòa Phú, Phú 

Hòa Đông 

-BQL DA CT 

NN&PTNT 

Thứ sáu 

30/8 

Chiều 

    

Thứ bảy 

31/8 

Sáng 

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

 

(tt) 


