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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
(từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
THỜI
GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Sáng

Chiều

- Ban Giám đốc Sở: 07h30, hội ý đầu tuần - Anh Vinh: 13h30, họp
(Trưởng các phòng, Chánh VP chuẩn bị nội dung Hội đồng sáng kiến kinh
nghiệm
năm
2018
và cùng dự). PH.3.
(PTCCB chuẩn bị nội
+ 09h00: Họp thông qua Đề án TT. Dịch vụ nông dung). PH.1
nghiệp tỉnh (P.TCCB chuẩn bị nội dung, thành
+15h30: Tiếp công dân,
Thứ phần họp). PH.3
giải quyết khiếu nại tố
hai
- Anh Gọi: 07h30, họp thống nhất nội dung tham cáo của cá nhân, tổ chức
(19/11) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc (TTr chuẩn bị nội dung
gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết và cùng dự).
Trung ương 7 khóa X (P.KHTC chuẩn bị nội - Anh Gọi: 14h00, làm
dung). PH.1
việc
với
CC.PTNT
(P.KHTC, TCCB chuẩn
bị nội dung và cùng dự).
- Anh Vinh: 08h00, tiếp đoàn Sở nông nghiệp và - Anh Vinh + A. Tăng:
PTNT tỉnh Thừa Thiến Huế tham quan, học tập 14h00, báo cáo UBND
kinh nghiệm về xây dựng NTM (VPĐP chuẩn bị tỉnh về dự án rừng phòng
hộ Long Thành (theo lịch
Thứ nội dung và cùng dự; xe anh Phương). PH.1
tỉnh;
TTra,
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình cấp nước sạch UBND
ba
P.KHTC, CC.KL Ban
(20/11) tại huyện Tân Phú (xe TT. Nước).
QLRPH Long thành
- Anh Tăng: Làm việc bình thường.
chuẩn bị nội dung và
- Anh Gọi: Thẩm định xã NTM nâng cao (cả ngày) cùng dự). PH.1
(VPĐP chuẩn bị nội dung, xe).
- Anh Vinh: 08h00, dự họp thẩm tra của Ban - Anh Vinh: 13h30, họp
Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh (theo GM của thống nhất hướng dẫn thực
HĐND tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe anh hiện quyết định số 22 và
Phương).
Quyết định số 34 của
- Anh Minh: Đi kiểm tra các công trình thủy lợi UBND tỉnh (CC.TT&BVTV
chuẩn bị nội dung). PH.1
Thứ tư trên địa bàn huyện Trảng Bom (xe CC.TL).
(21/11)
- Anh Minh: 14h00, dự làm
- Anh Tăng: 08h00, làm việc với Hạt Kiểm lâm việc với thành phố Biên Hòa
Định Quán và Công ty Lâm nghiệp La Ngà, Ban về các dự án đầu tư trọng
QLRPH 600, Tân Phú về công tác quản lý bảo điểm (theo lịch UBND tỉnh;
vệ rừng tại Hạt Kiểm lâm Định Quán (CC.KL P.KHTC, chuẩn bị nội
chuẩn bị nội dung, xe và cùng dự).
1

- Anh Gọi: Thẩm định xã NTM nâng cao (cả dung; xe anh Quý).
ngày) (VPĐP chuẩn bị nội dung, xe).
- Anh Tăng: 13h00, làm
việc với Ban QLRPH 600,
Tân Phú về Đề án sáp nhập
Ban QLRPH Tân Phú và
600 tại Ban QLRPH Tân
Phú (P.TCCB chuẩn bị nội
dung; xe CC.KL).
- Anh Vinh: 08h00, họp khối thi đua các Sở - Anh Minh: 15h00, dự
Nông nghiệp và PTNT miền Đông Nam bộ tại họp rà soát các quy định về
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (P.TCCB, CĐ cơ sở thu hồi đất đối với các dự
chuẩn bị nội dung và cùng dự; xe anh Phương).
án trong khu đô thị mới
(theo lịch UBND tỉnh;
Thứ - Anh Minh: Kiểm tra bờ kè sông Đồng Nai P.KHTC, chuẩn bị nội
năm (P.QLXDCT chuẩn bị nội dung; xe CC.TL).
dung; xe anh Quý).
(22/11) - Anh Tăng: 08h00, dự làm việc với Khu bảo tồn
Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (theo lịch UBND
tỉnh; P.KHTC, chuẩn bị nội dung; xe anh Quý).
- Anh Gọi: Dự tập huấn NTM tại huyện Tân Phú
(VPĐP chuẩn bị nội dung, xe).
- Ban Giám đốc Sở: Dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết
Thứ Trung ương 8- khóa XII (trực tuyến cả ngày) (theo lịch TU; xe anh Quý).
sáu
- Anh Tăng: 08h00, dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
(23/11) (theo GM của HĐND tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe anh Phương).
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 VP Sở;
- Tổ bảo vệ, lái xe Sở;
- Lưu VT, VP.
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