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LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 

Từ ngày 01/11/2021 đến 06/11/2021 

Lưu ý: Các đơn vị đảm bảo nguyên tắc 5K “Khẩu trang – Khoảng cách – Khử khuẩn - Khai báo y tế - 

Không tụ tập” để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

NGÀY NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ 

Thứ hai 

01/11 

Sáng 

-8 giờ: Lễ chào cờ -BGĐ Sở, các phòng ban, đơn vị thuộc 

khu vực 176 HBT  

-Hội trường -CCPTNT 

-8 giờ 30: Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, 
giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực 
hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN.  

-A.Hiệp -Trực tuyến 
qua meet.  

-P.KHCN, CCTL, 
CCPTNT  

-10 giờ: Họp UBND TP về dự án Giải 
quyết ngập do triều 

-A.Hoàng -VP UBND TP  

Thứ hai 

01/11 

Chiều 

-14 giờ: Họp trao đổi về việc quản lý và sử 
dụng xe công 

-A.Hiệp, VP.Sở, P.KHTC và các đơn vị có 
sử dụng xe công (P.KHTC mời) 

-P.số 1 -P.KHTC 

-16 giờ: Họp về số liệu hiện trạng rừng -A.Hiệp, VP.Sở, CCKL (A.Quế) -P.số 1 -VP.Sở 

-14 giờ: Họp UBND TP về tiến độ giải ngân 
vốn đầu tư công năm 2021 

-A.Hoàng -VP UBND TP  

-14 giờ: Họp BTV CĐ Sở -BTV CĐ Sở -P.số 3 -CĐ Sở 

Thứ ba 

02/11 

Sáng 

-8 giờ 30: Họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở -Ban chấp hành Đảng bộ Sở -P.số 1  

-8 giờ 30: Kiểm tra tiến độ thi công dự án 
Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM 
có xét đến yếu tố biến đối khí hậu (GĐ 1) 

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTL, Cty 

TNHH Trung Nam BT 1547 

 

-Thực địa -P.QLĐT 

-8 giờ: Dự họp UBND TP về KH triển 
khai “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo TP GĐ 2021-
2025” trong năm 2021 (dự kiến) 

-A.Trọng, P.KHCN -VP UBND TP -P.KHCN 

Thứ ba 

02/11 

Chiều 

-14 giờ: Họp giao ban Sở -BGĐ Sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị 

thuộc Sở, Trưởng các đoàn thể Sở, 

BQLDACNNN, Cty QLKTDVTL 

-P.số 1 -VP.Sở, P.KHTC 

-15 giờ 30: Họp Ban đại diện Hội đồng 

quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 

TP Quý II, III năm 2021 (dự kiến) 

-A.Hoàng, CCPTNT -VP UBND TP -CCPTNT 

Thứ tư 

03/11 

Sáng 

-8 giờ 30: Họp giải quyết đề xuất của 
H.BC về điều chỉnh, không thực hiện các 

CTXD nông thôn mới, GĐ 2016-2020 

-A.Hiệp, VPĐPNTM,  CCTL (VPĐPNTM 
chuẩn bị và mời) 

 

-P.số 1 -VPĐPNTM 

-10 giờ: Họp giải quyết đề xuất của H.CG về 
điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện các 
CTXD xã, huyện NTM, GĐ 2016-2020 

-A.Hiệp, VPĐPNTM,  CCTL (VPĐPNTM 
chuẩn bị và mời) 

 

-P.số 1 -VPĐPNTM 

-8 giờ 30: Làm việc với công ty Bò sữa về 
Đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 

-A.Hoàng, P.KHTC chuẩn bị và mời -P.số 2 -P.KHTC 

-8 giờ 30: Kiểm tra, khảo sát công tác 

CCHC tại CCTL 

-A.Thi, VP. Sở, P.TCCB, P.KHTC, 

P.KHCN, CCTL 

-CCTL -CCTL 

Thứ tư 

03/11 

Chiều 

-14 giờ: Giám sát công tác đảng Đảng 
bộ CCCNTY 

-Đoàn giám sát theo QĐ số 16-

QĐ/ĐUS ngày 08/10/2021 của Đảng 

ủy Sở (A.Thuận, A.Thi, A.Chương), 

Đảng ủy CCCNTY 

-CCCNTY -Đảng ủy 
CCCNTY 

-14 giờ: Họp chuẩn bị triển khai Tổ 
Kiểm tra công tác nghiệm thu công 
trình Bờ hữu ven S.SG theo chỉ đạo 
của UBNDTP tại TB số 761/TB-VP  

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTL, Ban 
QLDA CNNN, Ban QLDA Hạ tầng 
đô thị, Công ty QLKT DVTL 
 

-P.số 2 -CCTL 

-15 giờ 30: Nghe đề xuất phương án 
phòng chống lũ trên sông SG – ĐN 

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTL (CCTL mời 
Viện QHTL Miền Nam 

-P.số 2 -CCTL 

  



Thứ năm 

04/11 

Sáng 

-8 giờ 30: Họp về đăng ký thực hiện Chương 

trình chuyển đổi số trong xây dựng nông 

thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn 

mới thông minh GĐ 2021-2025 

-A.Hiệp, VPĐPNTM (VPĐPNTM chuẩn 
bị và mời) 
 

-P.số 1 -VPĐPNTM 

-8 giờ 30: Kiểm tra, khảo sát công tác 

CCHC tại CCPTNT 

-A.Hoàng, VP. Sở, P.TCCB, P.KHTC, 

P.KHCN, CCPTNT 

-CCPTNT -CCPTNT 

-8 giờ 30: Họp với Ban lãnh đạo TTKN -A.Trọng, P.TCCB, Ban lãnh đạo  TTKN -TTKN -TTKN 

-9 giờ: Họp với Chi ủy, Chi bộ TTKN -A.Trọng, P.TCCB, Chi ủy, Chi bộ  TTKN -TTKN -TTKN 

Thứ năm 

04/11 

Chiều 

-14 giờ: Giám sát công tác đảng Chi bộ 

TTTVHTNN 

-Đoàn giám sát theo QĐ số 16-

QĐ/ĐUS ngày 08/10/2021 của Đảng ủy 

Sở (A. Thuận, A. Thi, A.Chương), Chi 

bộ TTTVHTNN 

-P. số 2 -Chi bộ TTTV 

Thứ sáu 

05/11 

Sáng 

-8 giờ 30: Họp về việc rà soát, điều 

chỉnh diện tích, nội dung Phương án 

chuyển đổi diện tích sản xuất muối 

trên địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 

2025 và tầm nhìn đến năm 2030 

-A.Hoàng, CCPTNT, CCTS, CCKL -H.CG -CCPTNT 

-8 giờ 30: Giám sát Chi bộ Trường 

TCKTNN 

-A.Trọng, P.KHTC (A.Hoàng, A.Hợi), 

Chi bộ Trường TCKTNN 

-Đinh Tiên 

Hoàng 

-Chi bộ Trường 

TCKTNN 

-8 giờ 30: Kiểm tra hiện trạng công 

trình, hạng mục công trình đưa vào sử 

dụng dự án Tiêu thoát nước và cải 

thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – 

Bến Cát – rạch Nước Lên (GĐ 01) 

-A.Triệu, P.QLĐT, CCTL, Ban Hạ 

tầng đô thị và các thành viên theo QĐ 

số 353/QĐ-SNN ngày 13/10/2021 

(P.QLĐT phát hành thư mời) 

 

-Thực địa -P.QLĐT 

Thứ sáu 

05/11 

Chiều 

-14 giờ 30: Làm việc với BTV Hội 

Hoa lan cây cảnh 

-A.Trọng, VP.Sở, P.TCCB, P.KHTC 

và theo thư mời (P.TCCB mời) 

-P.số 2 -P.TCCB 

-14 giờ: Hội nghị trực tuyến triển khai 

học tập, quán triệt NQ Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

-BCH CĐ Sở, BTV Đoàn TN Sở -P.số 3  

Thứ bảy 

06/11 

Sáng 

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

 


