UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3437 /TB-SNN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 14 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
(từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018)
THỜI
GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Sáng

Chiều

- Ban Giám đốc Sở: 07h30, hội ý - Anh Vinh: 14h00, họp Khu công
đầu tuần (Trưởng các phòng, Chánh nghệ cao Long Thành (theo lịch UBND
VP chuẩn bị nội dung và cùng dự). tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe
Thứ
anh Phương).
PH.1.
hai
- Anh Tăng: 07h30, dự Lễ truy điệu, - Anh Minh: 14h00, dự họp về tình
(17/9/)
an táng hài cốt Liệt sĩ tại huyện Tân hình môi trường (theo lịch UBND tỉnh;
P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe anh
Phú (theo TM của UBND huyện Tân
Quý).
Phú; xe anh Quý).
- Anh Vinh: Đi công tác cùng Lãnh đạo - Anh Minh: 13h30, dự nghe
UBND tỉnh tại huyện Thống Nhất về tình hình Huyện ủy Định Quán báo cáo
KT-XH (theo lịch UBND tỉnh; P.KHTC chuẩn tình hình đơn, thư liên quan
bị nội dung; xe anh Phương).
đến Công ty CP Mía đường
- Anh Minh: 08h30, dự Lễ kỷ niệm 45 năm La Ngà và tình hình đơn, thư
Thứ thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn
ba
Bản tại Golden Lotus (theo TM của UBND huyện (theo CV mời của Ban
Nội chính TU; P.TTra, KHTC
(18/9/) tỉnh; mượn xe anh Quý).
chuẩn bị nội dung; xe anh
- Anh Tăng: 08h00, dự Hội nghị triển khai Quý).
phương án quản lý và khai thác sử dụng quỹ
đất công trên địa bàn tỉnh (theo GM của UBND
tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội dung).
- Anh Vinh: 08h00, dự Hội nghị sơ kết 5
năm thực hiện Đề án “tái cơ cấu ngành Nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” (theo lịch
UBND tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội dung).
Hội trường Sở.
- Anh Minh: 08h00, kiểm tra công trình hồ
Thứ tư chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc
(19/9/) (P.QLXDCT, CC.TL tham dự; xe CC.TL).
- Anh Tăng: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm
thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ
Chính trị về công tác phòng, chống và kiểm
soát ma túy trong tình hình mới (theo lịch
UBND tỉnh; xe anh Quý).

- Anh Vinh: 13h30, tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
của cá nhân, tổ chức (TTra
chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- Anh Minh: 14h00, dự họp rà
soát quy hoạch địa điểm nghĩa
trang tỉnh Đồng Nai (theo lịch
UBND tỉnh; P.KHTC chuẩn bị
nội dung; xe anh Phương);
+ 15h00: dự họp về quy hoạch
phân khu D1- Biên Hòa và Phân
khu 3.2-Nhơn Trạch (theo lịch
UBND tỉnh; P.KHTC chuẩn bị
nội dung; xe anh Phương).
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Thứ
năm
(20/9)

- Anh Vinh: 08h00, dự Hội nghị công khai quy
hoạch ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh
nhiệm kỳ 2020-2025 (theo GM của TU; xe anh
Phương).
- Anh Minh: Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (xe anh Quý).
- Anh Tăng: 07h30, dự tập huấn các văn bản
lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ
năm 2018 tại Bộ CHQS tỉnh.

- Anh Vinh: 14h00, họp về
dự thảo chính sách về khuyến
khích phát triển hợp tác, liên
kết trong SX và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp trên địa
bàn tỉnh (CC.PTNT chuẩn bị
nội dung). PH.1

- Anh Vinh: 08h00, họp công bố kết luận thanh tra Ban QLRPH Xuân Lộc
(TTra chuẩn bị nội dung, cùng dự; xe anh Quý).
- Anh Minh: Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
(xe CC.TL).

Thứ
sáu
(21/9)

- Anh Tăng: Đi công tác cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tại huyện Định Quán về
tình hình KT-XH (theo lịch UBND tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe anh
Phương).

Thứ
bảy
(22/9)

- Anh Minh: 08h00, làm việc với Trường Đại học Thủy lợi (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;
- C.Ty 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.
E:\\2018.T9TB.Lichtu17-21T9<b>

TL. GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÕNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG

Lê Đắc Hồng

Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
ĐT: (0251) 3822970 - 8823248; Fax: (0251) 3827393.
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