UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 17 tháng 8 năm 2018

Số: 3034 /TB-SNN

THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
(từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
THỜI
GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Sáng

Chiều

- Anh Vinh: 09h00, dự họp rà soát chuẩn
bị Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản
(theo lịch UBND tỉnh; P.KHTC chuẩn bị
nội dung; xe anh Phương).
- Anh Tăng: 08h00, dự làm việc với BCĐ
701 tại Sân bay Biên Hòa (theo lịch UBND
tỉnh; CC.KL chuẩn bị nội dung; xe anh
Quý).

- Anh Vinh + A. Minh: 14h00,
họp rà soát tiến độ xây dựng Đề
án OCOOP (CC.PTNT chuẩn bị
Thứ
nội dung, thành phần họp). PH.1
- Anh Tăng: 15h00, dự họp về
hai
Dự án “Du lịch môi trường The
(20/8)
Coi” (theo GM của UBND tỉnh;
P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe
anh Quý).
- Anh Vinh: 08h30, làm việc với Thanh tra - Anh Vinh: 13h30, tiếp công
tỉnh về việc liên quan đến các quy định pháp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong của cá nhân, tổ chức (TTr
hoạt động thanh tra, kiểm tra của Chi cục chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Kiểm lâm (TTra, CC.KL chuẩn bị nội dung và - Anh Minh: 13h30, làm việc
cùng dự; xe anh Phương).
với Đoàn kiểm tra công tác
- Anh Minh: 08h00, dự họp về tình hình hoạt phòng chống thiên tai Trung
động của Công ty TNHH MTV Khai thác ương tại Công ty Thủy điện
Thứ công trình thủy lợi (theo lịch GM của Tỉnh ủy; Trị An (CC.TL chuẩn bị nội
CC.TL, P.QLXDCT, P.KHTC chuẩn bị nội dung, xe và cùng dự)
ba
- Ủy quyền Lãnh đạo
(21/8) dung; xe CC.TL).
- Anh Tăng: 08h00, dự họp về tình hình thực P.QLXDCT: 14h00, dự họp
hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc xử lý vướng mắc đường D9
phòng 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Tân (Biên Hòa và đường 25B
Phú (theo GM của UBND tỉnh; P.KHTC (Nhơn trạch) (theo lịch UBND
chuẩn bị nội dung; xe anh Quý).
tỉnh).
- Ủy quyền Lãnh đạo P.QLXDCT: 08h00,
dự họp về một số dự án trên địa bàn TP. Biên
Hòa và Nhơn Trạch (theo lịch UBND tỉnh).
- Anh Vinh: 08h00, dự họp về việc thực hiện - Anh Vinh: 14h00, dự tiếp và
khắc phục khuyết điểm liên quan đến các dự làm việc với Đoàn công tác
án đầu tư trên địa bàn tỉnh (theo lịch UBND của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe anh xác định các điểm nghẽn trong
Thứ tư
Phương).
phát triển kinh tế địa phương
(22/8) - Anh Minh: 08h30, làm việc với Đoàn kiểm và vùng trọng điểm phía Nam
tra công tác phòng chống thiên tai Trung ương (theo GM của UBND tỉnh;
(CC.TL chuẩn bị nội dung, xe và cùng dự).
P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe
anh Phương).
1

Thứ
năm
(23/8)

Thứ
sáu
(24/8)

- Anh Tăng: 08h00, dự Hội nghị đánh giá kết
quả xây dựng 50 km hàng rào điện thuộc Dự
án khẩn cấp bảo tồn voi (cả ngày) (CC.KL
chuẩn bị nội dung; xe anh Quý).
- Ủy quyền Lãnh đạo P.TCCB: 08h00, dự
họp sơ kết, đánh giá chương trình đào tạo phát
triển nguồn nhân lực (theo lịch UBND tỉnh).
- Anh Vinh: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm - Anh Vinh: 14h00, họp thông qua
thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban dự thảo đề án sắp xếp tổ chức bộ
Bí thư và Kế luận số 27-KL/TU của Ban máy của Sở; dự thảo đề án sáp nhập
Thường vụ Tỉnh ủy (theo lịch TU; xe anh Ban QLRPH 600 và Tân Phú
Phương).
(P.TCCB chuẩn bị nội dung). Kính
- Anh Minh: 08h30, tiếp và làm việc với mời: Thủ trưởng các đơn vị trực
Đoàn công tác của Ban QL các dự án thuộc Sở, lãnh đạo các phòng Sở
nông nghiệp- Bộ Nông nghiệp và PTNT dự. PH.1.
về chuẩn bị dự án phát triển ngành hàng - Anh Minh: 14h00, họp Hội đồng
điều, hồ tiêu và cây ăn quả (P.KHTC, thẩm định đồ án điều chỉnh QH chi
CC.QLCL, CC. TT&BVTV, TT.KN chuẩn tiết xây dựng cụm công nghiệp Trị
An (P.QLXDCT chuẩn bị nội dung;
bị nội dung và cùng dự). PH.1
- Anh Tăng: Đi kiểm tra công tác bảo vệ xe anh Quý)
và phát triển rừng tại UBND huyện Định + 14h00: Dự họp xử lý vướng mắc
đến QH sử dụng đất (theo lịch
Quán (xe CC.KL).
UBND tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội
dung; xe anh Quý).
- Anh Vinh: 08h00, dự Hội nghị sơ kết 5 - Anh Tăng: 14h00, dự họp về
năm thực hiện Đề án cơ cấu ngành Nông các điểm du lịch dọc tuyến sông
nghiệp (theo GM của UBND tỉnh; P.KHTC Đồng Nai (theo lịch UBND
chuẩn bị nội dung). Hội trường Sở.
tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội
- Anh Minh: 08h30, kiểm tra thực tế để dung; xe anh Quý).
thẩm định cấp phép xả nước thải vào công
trình thủy lợi hồ Sông Mây, huyện Trảng
Bom (xe CC.TL).
- Anh Tăng: Làm việc bình thường.

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.

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

Lê Đắc Hồng
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