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LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 

Từ ngày 14/12/2020 đến 19/12/2020 
 

NGÀY NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ 

Thứ hai 

14/12 

Sáng 

-9 giờ: Làm việc với BGH Trường 
TCKTNN  

-A.Trọng, A.Thuận (P.TCCB), BGH Trường 

và Trưởng các phòng, khoa của trường 

-Trường 
TCKTNN  

 

    

Thứ hai 

14/12 

Chiều 

-Tham dự Diễn đàn Chuyển đổi số 

quốc gia (02 ngày 14 - 15/12/2020) 

-A.Hiệp, VP.Sở -Hà Nội  

-14 giờ: Họp Tổ công tác 1374 -A.Hoàng, các thành viên Tổ công tác 1374 -P.số 1  

Thứ ba 

15/12 

Sáng 

-8 giờ 30: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện 

các dự án CNTT thuộc Đề án Đô thị 

thông minh và giới thiệu mô hình quản lý 

nông nghiệp thông minh 

-A.Hoàng, các phòng ban, đơn vị trực 

thuộc, đơn vị tư vấn (VP.Sở mời) 

-P.số 1 -Các đơn vị 

-9 giờ: Khảo sát tình hình sâu bệnh 

trên cây lâm nghiệp tại Sư đoàn 9 

-A.Trọng, VP.Sở, P.KHCN, 

CCTTBVTV, CCKL 

-H. Củ Chi -CCTTBVTV 

-10 giờ: Tập huấn phần mềm quản lý 

văn bản và hồ sơ công việc 

-VP. Sở, lãnh đạo các đơn vị trực 

thuộc 

-P.số 1 -VP.Sở 

Thứ ba 

15/12 

Chiều 

-14 giờ: Tham dự buổi kiểm tra, giám sát 

tình hình đào tạo nghề nông nghiệp cho 

lao động nông thôn tại H.HM 

-A.Hoàng, CCPTNT và theo thư mời 

(CCPTNT mời) 

-Hóc Môn -CCPTNT 

Thứ tư 

16/12 

Sáng 

-8 giờ 30: Dự họp UBND TP về nội 
dung hỗ trợ thiệt hại cho người dân 
chăn nuôi trên địa bàn Thành phố 

-A.Hiệp, P.KHTC, CCCNTY -VP UBND TP -P.KHTC và 
CCCNTY 

-11 giờ: Họp chuẩn bị HN Tổng kết 

ngành NN&PTNT năm 2020 và Tổng 

kết các CT, ĐA, KH ngành NN&PTNT 

giai đoạn 2016-2020 

-BGĐ Sở, VP.Sở, P.KHTC, CCPTNT,  

TTTVHTNN 

-P.số 1 -VP. Sở và 

P.KHTC 

Thứ tư 

16/12 

Chiều 

-13 giờ 30: Họp giao ban Sở -BGĐ Sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị 

thuộc Sở, BQLDACNNN, Cty QLKTDVTL 

-P.số 1 -VP.Sở 

Thứ năm 

  17/12 

Sáng 

-8 giờ 30: Nghe TTTVHTNN báo cáo 

thiết kế Festival hoa lan 

-A.Hiệp, A.Trọng, P.KHTC, P.KHCN,  

CCTTBVTV, TTTVHTNN, TTKN, 

TTGCTVNTS và theo thư mời 

(TTTVHTNN mời) 

-P.số 1 -TTTVHTNN 

-10 giờ: Nghe TTTVHTNN báo cáo kế 

hoạch tổ chức Festival hoa lan năm 2021 

-A.Hiệp, A.Trọng, P.KHTC, P.KHCN, 

CCTTBVTV, TTTVHTNN, TTKN, 

TTGCTVNTS và theo thư mời 

(TTTVHTNN mời) 

-P.số 1 -TTTVHTNN 

-8 giờ 30: Tham dự buổi kiểm tra, giám 

sát tình hình đào tạo nghề nông nghiệp 

cho lao động nông thôn tại Q.12 

-A.Hoàng, CCPTNT và theo thư mời 

(CCPTNT mời) 

-Quận 12 -CCPTNT 

Thứ năm 

17/12 

Chiều 

-14 giờ: Họp chuẩn bị HN CBCC khối VP 

Sở năm 2021 

-A.Hiệp, A.Hoàng, VP. Sở, Công đoàn 

VP Sở 

-P.số 2 -VP Sở và Công 

Đoàn VP Sở 

    

Thứ sáu 

18/12 

Sáng 

-Đi học lớp Quản lý kinh tế (cả ngày) -A.Hiệp -HV Cán bộ và đi 

thực tế Củ Chi 

 

-8 giờ: Cùng Ngân hàng CSXH kiểm tra, 

khảo sát tại Quận 12 

-A.Trọng, CCPTNT -Quận 12 -CCPTNT 

-8 giờ 30: Làm việc với Sở NN&PTNT 

tỉnh Bình Dương về DA đấu nối hệ thống 

thoát nước tại hợp lưu Suối Xuân Trường 

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTL, Cty 

QLKTDVTL (Cty QLKTDVTL mời 

đơn vị tư vấn cùng dự) 

-Bình Dương -CCTL 

  



Thứ sáu 

18/12 

Chiều 

-14 giờ: Dự Hội nghị Viên chức – 

Người lao động năm 2021 của Trung 

tâm Tư vấn và Hỗ  trợ nông nghiệp 

-A.Trọng, Công đoàn Sở, P.TCCB, 

TTTVHTNN và theo thư mời 

-TTTVHTNN -TTTVHTNN 

-14 giờ: Tham dự Hội nghị tổng kết 

năm 2020 của Khối thi đua 2  

-VP.Sở -Sở TT&TT -VP.Sở 

Thứ bảy 

19/12 

Sáng 

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

 


