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LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC 

Từ ngày 24/5/2021 đến 29/5/2021 

NGÀY NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ 

Thứ hai 

24/5 

Chiều 

-8 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 

Thứ hai 

24/5 

Chiều 

-14 giờ: Họp HĐKH ĐHQG-HCM -A.Hiệp -ĐHQG-HCM  

-14 giờ: Dự họp UBND TP về góp ý hệ 
thống chỉ số và phương pháp xây dựng PCI 

-A.Hoàng, P.KHTC -VP UBND TP  

-15 giờ 30: Dự họp UBND TP liên quan đến 
DA cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – 
rạch Nước Lên 

-A.Hoàng, CCTL -VP UBND TP  

-15 giờ 30: Làm việc với Trường TCKTNN -A.Trọng, VP.Sở, Trường TCKTNN -P.số 2 -Trường TCKTNN 

-15 giờ 30: Dự họp UBND TP về Chương 
trình nghiên cứa khoa học – phát triển công 
nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công 

nghệ trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025 

-Lãnh đạo P.KHCN, lãnh đạo TTCNSH -VP UBND TP  

Thứ ba 

25/5 

Sáng 

-9 giờ: Tham dự Hội nghị cán bộ chủ 
chốt, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP 

-A.Hiệp -111 BHTQ  

-Đi thực tế Vườn thực vật Củ Chi (hoãn) -A.Hiệp, VP.Sở -H.CC -BQLRPHBC-CC 

-8 giờ: Hội ý kế hoạch thực hiện chiến 
lược hội nhập kinh tế quốc tế nông 
nghiệp và PTNT 

-A.Trọng, VP.Sở, P.KHTC, P.KHCN, 

TTTVHTNN 

-P.số 2 -TTTVHTNN 

-8 giờ: Họp về điều chỉnh ranh GPMB 

dự án xây dựng bờ bao và cống ngăn 
triều rạch cầu Sập tại Q.8 

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTL (P.QLĐT 

chuẩn bị và mời) 

-P.số 1 -P.QLĐT 

Thứ ba 

25/5 

Chiều 

-14 giờ : Họp UBND TP về Kế hoạch 
Phát triển kinh tế - xã hội xã đảo 
Thạnh An đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 

-A.Hoàng, P.KHTC, CCPTNT -VP UBND TP  

-14 giờ: Làm việc với Cục Thống kê 
TP về số liệu chăn nuôi và thủy sản 06 
tháng đầu năm 

-A.Hiệp, VP.Sở, P.KHTC, CCCNTY, 

CCTS 

-Cục TK TP -P.KHTC, 
CCCNTY, CCTS 

Thứ tư 

26/5 

Sáng 

-8 giờ 30: Làm việc với Tổng Cty NNSG, 

Cty Cây trồng, Cty Bò sữa về định hướng 

phát triển nông nghiệp đô thị 

-A.Hiệp, VP.Sở, P.KHTC, P.KHCN, 6 Chi 

cục, 4 Trung tâm 

-P.số 1 -P.KHTC 

-8 giờ 30: Họp về bàn giao hồ sơ dự 
án nạo vét các tuyến kênh rạch trên 

địa bàn H.HM, BC, Q.8 (Công văn số 
16603/UBND-KT ngày 19/5/2021) 

-A.Hoàng, P.QLĐT, BQLDACNNN 

(P.QLĐT mời: Sở KHĐT, BQLDAHTĐT) 

-P.số 3 -BQLDACNNN 

-8 giờ 30: Họp góp ý kế hoạch Chiến lược 

phát triển trồng trọt đến năm 2030  

-A.Trọng, VP.Sở, P.KHCN, P.KHTC, 

CCTTBVTV, CCPTNT, TTGCTVNTS, 

TTCNSH, TTKN, TTTVHTNN, Trường 

TCKTNN 

-P.số  2 -CCTTBVTV 

Thứ tư 

26/5 

Chiều 

-14 giờ: Họp với CCKL về các vấn đề tồn đọng 
(hoãn) 

-A.Hiệp, VP.Sở, tập thể Lãnh đạo CCKL và 

các phòng ban liên quan của CCKL 

-CCKL -CCKL 

-14 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến công 

tác PCTT&TKCN; công tác bảo vệ 

rừng, phòng chống cháy rừng năm 2020 

và triển khai kế hoạch năm 2021  

-A.Hiệp, A.Hoàng, VP.Sở, CCTL, CCKL -VP UBND TP  

  



Thứ năm 

27/5 

Sáng 

-8 giờ: Họp HĐKH ĐHQG-HCM -A.Hiệp -ĐHQG-HCM  

-8 giờ: Khảo sát thực địa dự án Trung tâm 

Thủy sản TP (cả ngày) 

-A.Hoàng, P.QLĐT, CCTS, BQLTTS -H.CG -BQLTTTS 

-8 giờ: Dự họp UBND TP làm việc với 

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân 

hàng chính sách xã hội TP về hoạt 

động tín dụng chính sách xã hội Quý 1 

và phương hướng nhiệm vụ Quý 2 

năm 2021 

-Lãnh đạo CCPTNT -VP UBND  TP  

Thứ năm 

27/5 

Chiều 

-14 giờ: Họp về nội dung liên quan đến 
chế độ chính sách đối với công chức 

-A.Hiệp, VP.Sở, P.TCCB, P.KHTC, CCTL 

(P.TCCB mời STC, SNV) 

-P.số 1 -P.TCCB, CCTL 

-14 giờ: Làm việc với đơn vị tư vấn về 
dự án nâng cấp phần mềm QLVB-
HSCV, giới thiệu dự án quản lý nông 
nghiệp thông minh 

-VP.Sở, P.KHTC, P.QLĐT (VP.Sở chuẩn 

bị và mời) 

-P.số 2 -VP.Sở 

Thứ sáu 

28/5 

Sáng 

-8 giờ: Hội nghị cải cách hành chính 

năm 2021 

-A.Hiệp, Thủ trưởng và chuyên viên phụ 

trách cải cách hành chính các phòng ban, đơn 

vị trực thuộc 

-Hội trường Sở -VP.Sở 

-8 giờ: Làm việc với P.QLĐT về công 
tác thẩm định hồ sơ 

-A.Hoàng, P.QLĐT -P.số 2 -P.QLĐT 

-9 giờ 30: Dự họp UBND TP về tiến độ 
dự án chống ngập  

-A.Hoàng, P.QLĐT -VP UBND TP  

Thứ sáu 

28/5 

Chiều 

-14 giờ: Họp xây dựng kế hoạch năm 2022 -BGĐ Sở, các phòng ban, đơn vị -P.số 1 -P.KHTC 

Thứ bảy 

29/5 

Sáng 

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

 


