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THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
(từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)
THỜI
GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Sáng

Chiều

- Ủy quyền VP: 14h00, dự Hội nghị Tổng kết
phòng trào và hoạt động năm 2018 của Hội
LHPN tỉnh tại Hội trường Sen Vàng.
- Anh Vinh: 14h00, họp về đề án Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp (theo lịch UBND tỉnh;
Thứ
P.TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự; xe anh
hai
Phương).
(14/01)
- Anh Tăng: 15h00, họp Ban Chấp hành Hiệp
hội gỗ và TCMN Đồng Nai (xe anh Quý).
- Anh Gọi: 14h00, họp BCĐ kinh tế tập thể
(theo GM của UBND tỉnh; CC.PTNT chuẩn bị
nội dung; xe VPĐP)
- Ban Giám đốc Sở: 08h00, dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết
Đại hội X Đảng bộ tỉnh (theo GM của TU; P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe anh
Phương).
Thứ - Anh Gọi: 07h00, dự Hội thảo trình diễn thiết bị bay không người lái (UAV)
và một số ứng dụng nông nghiệp CNC trong SX nông nghiệp tại huyện Xuân
ba
(15/01) Lộc (TT.KN chuẩn bị nội dung; xe VPĐP).
- Ủy quyền Lãnh đạo CC.PTNT: 08h30, họp thống nhất KH đào tạo nghề cho
lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (theo TM của Sở
LĐTB&XH).
- Ban Giám đốc Sở: 07h30,
hội ý đầu tuần (Trưởng các
phòng, Chánh VP chuẩn bị
nội dung và cùng dự). PH.1.

- Anh Vinh: 08h00, Dự hội nghị tổng kết
công tác dân vận của Đảng năm 2018 (theo
GM của Ban DVTU; đảng vụ chuẩn bị nội
dung; xe anh Phương).
- Anh Minh: Kiểm tra các công trình thủy
Thứ tư lợi trên địa bàn huyện Xuân Lộc (xe
(16/01) CC.TL).
- Anh Tăng: Đi cơ sở.
- Anh Gọi: 08h00, họp thống nhất nội dung
tham mưu UBND tỉnh ban hành một số văn
bản quy phạm pháp luật thuộc ngành
(P.KHTC chuẩn bị nội dung). PH.1

- Anh Minh: 14h00, họp Hội
đồng chủ trương đầu tư (theo
lịch UBND tỉnh; P.KHTC chuẩn
bị nội dung; xe anh Quý).
- Anh Gọi: 14h00, dự họp xử lý
một số dự án trên địa bàn tỉnh
(theo lịch UBND tỉnh; P.KHTC
chuẩn bị nội dung; xe VPĐP).
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- Anh Vinh: 08h00, dự Hội nghị Báo cáo
viên trực tuyến tháng 01/2019 do Ban Tuyên
giáo Trung ương tổ chức (theo CV mời của
Ban TGTU; xe anh Phương).
- Anh Minh: Kiểm tra các công trình thủy
lợi trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (xe CC.TL).
- Anh Tăng 08h00, dự Đại hội Công đoàn
Thứ và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019 Quỹ
năm Bảo vệ và PTR.
(17/01) - Anh Gọi: 08h00, dự Hội nghị giao ban
công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn
ĐBQH, UBND, UBMTTQ và cấp huyện
năm 2018 (theo lịch UBND tỉnh; P.KHTC
chuẩn bị nội dung; xe VPĐP).
- Ủy nhiệm TT.KN: 08h00, Dự trao giải
ngày Hội Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng
Nai 2019 (theo lịch UBND tỉnh).

Anh Vinh: 13h30, tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
của cá nhân, tổ chức (TTr chuẩn
bị nội dung và cùng dự).
- Anh Gọi: 14h00, dự họp về
Đề án thành lập Trung tâm dịch
vụ công ích của các huyện (theo
lịch UBND tỉnh; P.TCCB chuẩn
bị nội dung; xe VPĐP).

- Anh Vinh + A. Minh: 08h000, dự Đại hội
Công đoàn và Hội nghị cán bộ, công chức,
viên chức cơ quan Văn phòng Sở năm 2019.
Thứ Hội trường Sở.
- Anh Tăng: 08h00, dự Lễ khai trương siêu
sáu
(18/01) thị gỗ tại phường Long Bình (xe anh Quý).
- Anh Gọi: 08h00, dự Đại hội Công đoàn và
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm
2019 Chi cục Trồng trọt và BVTV.

- Anh Minh: 13h00, dự Đại hội
Công đoàn và Hội nghị cán bộ,
viên chức, người lao động năm
2019 Trung tâm Nước sạch và
VSMTNT (xe anh Quý).

Lịch có thể thay đổi do phải điều chỉnh cho phù hợp với những công việc
mới phát sinh.
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các đơn vị liên quan biết để liên
hệ công tác./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- CTy TNHH MTV KTCT Thủy lợi;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng, ban Sở;
- Chánh, các Phó Chánh VPS;
- Tổ bảo vệ, lái xe Sở;
- Lưu VT, VP.
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