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NGÀY NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ 

Thứ hai 

30/11 

Sáng 

-8 giờ: Họp giao ban Sở -BGĐ Sở, Trưởng các phòng ban, đơn vị 

thuộc Sở, BQLDACNNN, Cty QLKTDVTL 

-P.số 1 -VP.Sở 

-10 giờ 30: Họp về thẩm tra, quyết 

toán các gói thầu, xử lý tài sản của dự 

án và duy trì bộ máy hoạt động thực 

hiện công tác quyết toán dự án hoàn 

thành của BQL DA LIFSAP 

-A.Hiệp, A.Hoàng, P.KHTC, P.QLĐT, 

BQLDA LIFSAP 

-P.số 1 -BQLDA 

LIFSAP 

Thứ hai 

30/11 

Chiều 

-15 giờ: Họp báo cáo lồng ghép các quy 

hoạch liên quan nông nghiệp và nông thôn 

-BGĐ Sở, P.KHTC, P.KHCN, Lãnh 

đạo 6 Chi cục, TTKN (P.KHTC mời 

Viện QHTKNN) 

-P.số 1 -P.KHTC 

-15 giờ 30: Họp về triển khai thực hiện đánh 

giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

-VP.Sở  -P.số 2  

Thứ ba 

01/12 

Sáng 

-8 giờ: Thẩm định thực tế tại tỉnh Tây Ninh -A.Trọng, P.KHCN và Tổ thẩm định 

(P.KHCN mời) 

-Tỉnh Tây Ninh -P.KHCN 

-8 giờ: Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến 

thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối 

tượng 3) năm 2020  

-A.Hoàng -272 Võ Thị Sáu  

Thứ ba 

01/12 

Chiều 

-15 giờ: Đi công tác Cần Giờ -A.Hiệp, CCKL, CCTS -Cần Giờ -CCKL 

- -14 giờ: Họp về triển khai thực hiện 

đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông 

-VP.Sở, P.TCCB, P.QLĐT, P.KHCN, 

Lãnh đạo 6 Chi cục và CC, VC phụ 

trách cải cách hành chính và bộ phận 

một cửa  

-P.số 2 -VP Sở 

Thứ tư 

02/12 

Sáng 
 

-8 giờ: Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến 

thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối 

tượng 3) năm 2020  

-A.Hiệp, A.Trọng -Hội trường 

T78 

 

-9 giờ: Dự Hội thảo tổng kết năm 

2020 và định hướng hoạt động đến 

năm 2030 của mạng lưới khu dự trữ 

sinh quyển thế giới tại Việt Nam 

-A. Hiệp, CCKL, CCTS -Cần Giờ -CCKL, 

BQLRPHCG 

-9 giờ: Họp về giải quyết kiến nghị 

nắn chỉnh kênh N44-5 tại xã Phước 

Hiệp, huyện Củ Chi. 

-A. Hoàng, CCTL (CCTL mời: Sở 

TNMT, UBND H.CC, Cty TNHH 

MTV QLKT DV Thủy lợi) 

-P.số 1 -CCTL 

-10 giờ 30: Họp về công tác đền bù các 

tuyến kênh trong khu công nghiệp Tân 

Phú Trung, huyện Củ Chi. 

-A. Hoàng, P.QLĐT, P.KHTC, CCTL 

(CCTL mời: Sở TNMT, Sở TC, UBND 

H.CC, Cty TNHH MTV QLKT DV Thủy 

lợi, Cty CP PT ĐT Sài Gòn Tây Bắc) 

-P.số 1 -CCTL, Cty 

TNHH MTV 

QLKT DV 

Thủy lợi 

-8 giờ 30: Đi công tác Hà Nội đến hết ngày 

07/12/2020 

-A.Trọng, TTTVHTNN -Hà Nội -TTTVHTNN 

Thứ tư 

02/12 

Chiều 

-14 giờ: Họp về giải quyết việc đấu nối 

hợp lưu suối Xuân Trường vào hệ 

thống tiêu thoát nước suối Nhum trên 

địa bàn quận Thủ Đức. 

-A. Hoàng, P.QLĐT, CCTL (CCTL 

mời: Cty TNHH MTV QLKT DV 

Thủy lợi) 

-P.số 2 -CCTL 

Thứ năm 

03/12 

Sáng 

-8 giờ: Dự diễn đàn đối thoại doanh 

nghiệp và các khu dự trữ sinh quyển thế 

giới tại Việt Nam 

-A.Hiệp, CCKL, CCTS -Cần Giờ -CCKL, BQL 

RPH CG 

-8 giờ: Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến 

thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối 

tượng 3) năm 2020  

-A.Hoàng -272 Võ Thị Sáu  

  



Thứ năm 

03/12 

Chiều 

-13 giờ 30: Hướng dẫn bình xét thi 

đua năm 2020 (lần 2) 

-VP.Sở, Chuyên trách thi đua khen 

thưởng các đơn vị 

-Trực tuyến qua 

SureMeet 

-VP.Sở 

Thứ sáu 

04/12 

Sáng 

-8 giờ: Dự lớp bồi dưỡng kiến thức 

quản lý kinh tế năm 2020 

-A.Hiệp -Học viện cán bộ TP  

-9 giờ: Họp về tình hình xây dựng 

Phương án giá sản phẩm dịch vụ công 

ích thủy lợi và phương thức thực hiện 

quản lý, khai thác các tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi. 

-A. Hoàng, P.KHTC, CCTL (CCTL 

mời: Sở TC, Chi cục Tài chính Doanh 

nghiệp, Cty TNHH MTV QLKT DV 

Thủy lợi) 

-P.số 1 -CCTL, Cty 

TNHH MTV 

QLKT DV 

Thủy lợi 

Thứ sáu 

04/12 

Chiều 

-13 giờ 30: Dự lớp bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, 

quản lý (đối tượng 3) năm 2020  

-A.Hiệp, A.Trọng -272 Võ Thị Sáu  

Thứ bảy 

05/12 

Sáng 

-Trực cơ quan -A.Hoàng, VP.Sở, TTra Sở   

 


