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LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 

Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021 

NGÀY NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ 

Thứ hai 

18/01 

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 

Thứ hai 

18/01 

Chiều 

-14 giờ: Dự họp UBND TP về phê 
duyệt Chương trình phòng, chống 
bệnh lở mồm long móng trên địa bàn 
TP giai đoạn 2021-2025 

-A.Hiệp, P.KHCN, CCCNTY -VP UBND TP -CCCNTY 

-14 giờ 30: Dự họp UBND TP về phê 
duyệt Chương trình phát triển giống cây, 
giống con và nông nghiệp công nghệ cao 
trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2030 

-A.Hiệp, P.KHCN -VP UBND TP -P.KHCN 

-14 giờ: Họp về xử lý các ho 
ạt động xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ 
CTTL 

-A.Hoàng, CCTL (CCTL mời UBND 

H.CC, H.BC, Cty QLKDDVTL) 

-P.số 2 -CCTL 

-14 giờ: Họp giải quyết kiến nghị của Cty 
TNHH MTV Bò sữa Việt Nam 

-A.Trọng, VP.Sở (PC), P.KHCN, STC, 

SKHCN, STP (P.KHCN mời) 

-P.số 1 -P.KHCN 

-13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết phong trào 

Công chức, Viên chức – Lao động và hoạt 
động công đoàn năm 2020  

-CT/PCT Công đoàn cơ sở và CT/PCT 

Công đoàn cơ sở thành viên 

-272 VTS  

Thứ ba 

19/01 

Sáng 

-8 giờ 30: Họp về giải quyết việc bàn giao 

cầu tạm bằng thép thuộc DA Nạo vét, cải 

tạo rạch Cầu Sa (Gói 2A, vị trí Ko+948) 

-A.Hoàng, P.QLĐT, P.KHTC, CCTL 

(CCTL mời) 

-P.số 1 -CCTL 

-8 giờ: Họp Hội Sinh vật cảnh TP -A.Trọng -VP.Hội SVC  

Thứ ba 

19/01 

Chiều 

-14 giờ: Nghe dự thảo Báo cáo chương trình 

và Bộ tiêu chí nông thôn mới GĐ 2021-2025 

-A.Hoàng, P.QLĐT, P.KHTC, 

CCPTNT, VPĐPNTM 

-P.số 2 -VPĐPNTM 

-14 giờ: Họp về công tác quản lý 

ATTP trên địa bàn TP 

-A.Trọng, VP.Sở (PC), P.KHCN, 

CCTTBVTV, CCCNTY, CCTS và 

theo thư mời (P.KHCN mời) 

-P.số 1 -P.KHCN 

-15 giờ 30: Họp về kinh phí phòng trừ 

sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp tại 

Sư đoàn 9 

-A.Trọng, P.KHTC, P.KHCN, 

CCTTBVTV, CCKL và theo thư mời 

(CCTTBVTV mời) 

-P.số 1 -CCTTBVTV 

-14 giờ: Chấm điểm CCHC các đơn vị  -VP.Sở (CCHC, TĐKT, PC), P.TCCB, 

P.KHTC 

-P.số 3 -VP.Sở 

Thứ tư 

20/01 

Sáng 

-8 giờ: Đi cơ sở khảo sát hoa cây kiểng -A.Trọng, VP.Sở, P.KHCN, 

CCTTBVTV, TTKN 

  

-9 giờ: Kiểm tra công tác nghiệm thu 
gói thầu 27 công trình Nâng cấp hệ 
thống thủy lợi KĐ-CC 

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTL (P.QLĐT phát 

hành kế hoạch) 

-H.CC -P.QLĐT 

Thứ tư 

20/01 

Chiều 

-14 giờ: Họp rà soát Chương trình phát triển 

nông nghiệp theo QĐ 1589 

-BGĐ Sở, VP Sở, P.KHTC, P.KHCN, 

P.QLĐT, P.TCCB và lãnh đạo các đơn vị 

hành chính, sự nghiệp trực thuộc 

-P.số 1 -P.KHTC 

Thứ năm 

21/01 

Sáng 

-8 giờ: Kiểm tra công tác phòng chống hạn 

hán, XNM 

-A.Hoàng, CCTL, CCTS (CCTL mời 

UBND H.BC, các xã liên quan, Cty 

QLKTDVTL) 

-H.BC -CCTL chuẩn bị 

lộ trình Bản đồ  

-10 giờ: Hội ý công tác chuẩn bị tổng 
kết ngành 

-BGĐ Sở, VP.Sở, P.KHTC, P.TCCB, 

CCPTNT, TTTVHTNN 

-P.số 2  

Thứ năm 

21/01 

Chiều 

-Họp BCH Đảng bộ Sở đánh giá chất lượng 

cơ sở đảng và đảng viên 

-BCH Đảng bộ Sở -P.số 2  

  



Thứ sáu 

22/01 

Sáng 

-8 giờ: Hội nghị ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

-BGĐ Sở, các phòng ban, đơn vị và 

theo thư mời 

-Hội trường -Theo phân 

công 

Thứ sáu 

22/01 

Chiều 

    

Thứ bảy 

23/01 

Sáng 

-8 giờ: Họp mặt Hội hưu trí ngành Thủy lợi -BGĐ Sở, Hội hưu trí Thủy lợi và theo thư 

mời của Hội 

-Hội trường -CCTL 

-Trực cơ quan -A.Hiệp, VP.Sở, P.KHCN   

 


