
 

 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: 41/LH-VP
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2018 

LỊCH  HỌP VÀ LÀM VIỆC 

 Từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018  
Nội dung tập trung: 

- Tập trung thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp đô thị; các chương trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 theo quy hoạch 

đã được phê duyệt. 

- Tiếp tục thực hiện nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 56 xã và 5 huyện ngoại thành. 

- 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 

 08/10 

Sáng 

-Họp Hội đồng nhân dân TP -A.Trung, VP.Sở, P.KHTC, CCPTNT   

-8 giờ 30: Họp về các dự án của Công ty 

Trung Nam BT 1547 

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

số 224/GM-SNN 

-P.số 1 -P.QLĐT 

Thứ hai 

08/10 

Chiều 

    

Thứ ba 

09/10 

Sáng 

-Đi cơ sở -A.Trung, CCKL   

-8 giờ: Làm việc về kết quả hoạt động 9 

tháng đầu năm 2018 của TTGCTVNTS 

-A.Xô, P.KHCN, P.KHTC, TTGCTVNTS     -P.số 2 -TTGCTVNTS    

-8 giờ 30: Cùng đoàn HĐND TP làm 

việc với H.Cần Giờ và làm việc với 

HTX Thuận Yến (cả ngày) 

-A.Hổ, P.KHTC, CCPTNT, CCTS -H.Cần Giờ -CCPTNT, 

P.KHTC 

-7 giờ 30: Nghe thông tin thời sự Quý 

III - 2018 

-Các đ/c UV BCH CĐ Sở, UV BCH 

CĐ CSTV, UV BCH CĐ bộ phận, các 

đ/c Tổ trưởng, tổ phó tổ CĐ,  các đ/c 

phụ trách công tác dư luận xã hội của 

đơn vị, BCH Đoàn TN Sở, Bí thư, 

P.Bí thư các cơ sở đoàn 

-111 BHTQ  

Thứ ba 

09/10 

Chiều 

-14 giờ: Họp tổ nghiên cứu, xây dựng và 

triển khai cơ chế chính sách theo QĐ 273 

-Các thành viên trong tổ -P.số 1 -Các tổ chuyên 

ngành 

Thứ tư 

10/10 

Sáng 

-Làm việc với TTCNSH -BGĐ Sở, VP.Sở, P.KHTC, P.KHCN, 

P.QLĐT, TTGCTVNTS, TTKN, TTCNSH, 

CCTTBVTV 

-TTCNSH -TTCNSH 

-8 giờ 30: Họp về điều chỉnh quy mô hai 

công trình thủy lợi thuộc đề án NTM xã 

Bình Khánh 

-A.Hổ, P.QLĐT, VP ĐPNTM TP, 

CCTL và theo thư mời (VP ĐPNTM 

TP mời) 

-P.số 1 -VP ĐPNTM TP 

-Họp về DA đê bao ven sông Sài Gòn 

đoạn từ rạch Sơn đến rạch cầu Đen 

-A.Trực, P.QLĐT, CCTL (P.QLĐT 

mời: Cty TNHH MTV QLKTDVTL) 

-P.số 3 -Cty 

QLKTDVTL 

-8 giờ 30: Khai mạc lớp huấn luyện về 

giống cây trồng do các GS. Đại học 

Tsukuba (Nhật Bản) giảng dạy (03 ngày) 

-A.Xô, P.KHCN, TTCNSH và các 

Học viên theo DS  

-TTCNSH      

-8 giờ 30: Đánh giá giám sát nội bộ ISO -A.Tiến, các phòng ban Sở và theo kế 

hoạch đánh giá giám sát ISO 

-P.số 2, P.QLĐT -Theo phân 

công 

Thứ tư 

10/10 

Chiều 

    

Thứ năm 

11/10 

Sáng 

-Họp góp ý kế hoạch chuẩn bị Festival  -A.Trung, P.KHCN, TTTVHTNN, 

TTKN, TTCNSH, CCTTBVTV và 

theo thư mời (TTTVHTNN mời) 

-P.số 1 -TTTVHTNN 

-Kiểm tra việc thực hiện QĐ 655 tại 

huyện Củ Chi (cả ngày) 

-A.Hổ, VP.Sở, P.KHCN, CCPTNT và 

theo thư mời (CCPTNT mời) 

-H.Củ Chi -CCPTNT 

-10 giờ: Tham gia phỏng vấn kiểm định 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ CNSH   

-A.Xô -Trường ĐH 

KHTN 

  



Thứ năm 

11/10 

Chiều 

-Họp UBND TP về DA bờ hữu sông Sài Gòn -A.Trực, P.QLĐT, CCTL -VP UBND TP  

-13 giờ 30: Hội thảo chuyên gia góp ý Nội 

dung Chương trình phát triển cây dược liệu 

-A.Xô, P.KHCN, P.KHTC, Tổ công tác CT 

và theo thư mời     

-P.số 2 -P.KHCN  

-Họp tổ trực bộ phận một cửa và tổ tư vấn 

trên website góp ý các quy chế liên quan 

-A.Tiến, C.Thanh, A.Thi, các thành viên theo 

thông báo số 506 ngày 17/9/2018 của Sở 

-P.số 1 -VP.Sở 

Thứ sáu 

12/10 

Sáng 

-Hội thảo cá cảnh -A.Trung, VP.Sở, P.KHTC, P.KHCN, 

các đơn vị trực thuộc Sở  

-Hội trường Sở -TTKN chuẩn bị 

và mời 

-Họp UBND TP về bổ sung các tiêu chí NTM -A.Hổ, VP ĐPNTM TP -VP UBND TP -VP ĐPNTM TP 

Thứ sáu 

12/10 

Chiều 

-14 giờ: Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của 

Đoàn ĐB Quốc hội Thành phố  

-A.Xô, P.KHTC     -Quận ủy Q.3        

Thứ bảy 

13/10 

-Trực cơ quan -A.Xô, VP.Sở, P.QLĐT   

 


