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NGÀY NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ 

Thứ hai 

03/8 

Sáng 

-Họp về kiến nghị của UBND H.Củ Chi 

liên quan hỗ trợ lãi vay theo QĐ số 655 

đối với các phương án chăn nuôi 

-A.Hoàng, T.Tra Sở, P.QLĐT, P.KHCN, 

P.KHTC, CCPTNT, CCCNTY 

-P.số 1 -CCPTNT 

Thứ hai 

03/8 

Chiều 

-14 giờ: Làm việc với TTKN về xây dựng 

nội dung chi các hoạt động khuyến nông  

-A.Trọng, VP.Sở, P.KHTC, P.KHCN, 

TTKN 

-P.số 2 -TTKN 

Thứ ba 

04/8 

Sáng 

-8 giờ: Cùng Hội đồng thẩm định theo QĐ 

số 2617/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 của 

UBND TP kiểm tra thực địa và làm việc về 

DA chống ngập 

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTL, Cty TNHH 

MTV QLKTDVTL và các thành viên Hội 

đồng thẩm định (P.QLĐT mời) 

-Hiện trường -P.QLĐT 

-Họp về kinh phí thực hiện cộng tác viên 

tại phường xã có sản xuất NN 

-A.Trọng, P.KHTC, P.KHCN, P.TCCB, 

CCCNTY, CCTTBVTV, CCKL, TTKN 

-P.số 1 -P.KHTC và 

các đơn vị 

Thứ ba 

04/8 

Chiều 

    

Thứ tư 

05/8 

Sáng 

-8 giờ 30: Làm việc với P.QLĐT về tiến 

độ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công điều 

chỉnh DA chống ngập 

-A.Hoàng, P.QLĐT -P.số 1 -P.QLĐT 

-Kiểm tra CCHC tại CCTS  -A.Trọng, các phòng ban Sở, CCTS -CCTS -CCTS 

Thứ tư 

05/8 

Chiều 

-8 giờ 30: Nghe báo cáo đề cương 

nhiệm vụ đề án phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng, thiết kế mẫu, thiết 

kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng trên địa bàn TP 

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTL và theo 

thư mời (CCTL mời) 

-P.số 1 -CCTL 

Thứ năm 

06/8 

Sáng 

-10 giờ 30: Làm việc với phòng 

thương mại và công nghiệp (VCCI) về 

thu hút DN tham gia đầu tư các DA 

theo hình thức đối tác công tư (PPP) 

-A.Hoàng, VP.Sở, P.QLĐT, BQL DA 

CNN 

-P.số 1 -P.QLĐT 

-Họp về giao thực hiện và ký thừa ủy 

quyền các TTHC 

-A.Trọng, VP.Sở, P.TCCB, CCCNTY, 

CCTTBVTV, CCTS (VP.Sở mời Sở 

Tư pháp, P.KSTTHC-VPUBNDTP) 

-P.số 2 -VP.Sở và các 

đơn vị 

Thứ năm 

06/8 

Chiều 

-Họp về đấu nối cửa xả của DA XD hệ 

thống thoát nước đường Dương Công 

Khi (QL 22 đến xăng dầu COMECO) 

vào kênh Trung Ương trên địa bàn 

H.Hóc Môn, H.Bình Chánh 

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTL và theo 

thư mời (CCTL mời) 

-P.số 1 -CCTL 

-15 giờ: Họp giải quyết một số nội 

dung liên quan đến trường TCKTNN. 

-A.Trọng, các thành viên theo Quyết định 

số 277/QĐ-SNN, Trường TCKTNN 

-P. số 2 -P.TCCB 

Thứ sáu 

07/8 

Sáng 

-8 giờ 30: Nghe báo cáo DA nâng cấp 

công trình thủy lợi bờ hữu ven sông SG 

khu vực Q.12, H.Hóc Môn 

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTL, BQL DA 

CNNN, Cty TNHH MTV QLKTDVTL và 

theo thư mời (P.QLĐT mời) 

-P.số 1 -BQL DA 

CNN 

Thứ sáu 

07/8 

Chiều 

    

Thứ bảy 

08/8 

Sáng 

-Trực cơ quan 

 

  

-A.Hoàng, VP.Sở, T.Tra Sở   

 


