UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 625 /TB-SNN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
(từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019)
THỜI
GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Sáng
Chiều
- Ban Giám đốc Sở: 07h30, hội ý đầu - Anh Tăng: 14h30, dự họp rà soát
tuần (Trưởng các phòng, Chánh VP tiến độ XD Đề án sắp xếp, tinh gọn
bộ máy các cơ quan, đơn vị theo
chuẩn bị nội dung và cùng dự). PH.1.
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Công
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Nội vụ (P.TCCB, CC.KL chuẩn bị
thương
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vùng
nguyên
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cung
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nội dung và cùng dự; xe anh Quý).
hai
cho cụm công nghiệp chế biến nông sản - Anh Vinh: 14h00, dự họp về xử
(25/02)
thực phẩm (P.KHTC, CC.TT&BVTV lý chồng chéo trong thanh kiểm tra
chuẩn bị nội dung và cùng dự). PH.3
doanh nghiệp (theo GM của UBND
tỉnh; TTra chuẩn bị nội dung và
cùng dự xe anh Phương).
- Anh Vinh: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh - Anh Vinh + A, Gọi: 14h00,
(theo GM của TU; xe anh Phương).
báo cáo UBND tỉnh về công tác
- Anh Minh: Kiểm tra các công tác phòng chuẩn bị Hội nghị giao ban VP
chống hạn tại các công trình thủy lợi trên địa Điều phối toàn quốc năm 2019
(theo GM của UBND tỉnh;
Thứ bàn huyện Tân Phú (xe CC.TL).
VPĐP chuẩn bị nội dung; xe
Anh
Tăng:
Làm
việc
bình
thường.
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VPĐP).
(26/02) - Anh Gọi: Làm việc bình thường.
- Anh Tăng: 13h30, dự Hội
- Ủy quyền CC.TT&BVTV: Dự Hội thảo nghị tổng kết công tác quốc
đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2018- phòng địa phương (theo GM
2019 tại Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long của UBND tỉnh; P.KHTC chuẩn
bị nội dung; xe anh Quý).
- Anh Vinh: 08h00, họp tổng kết Ban Đổi
mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (theo
lịch UBND tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội dung;
xe anh Phương).
- Anh Minh: Kiểm tra công trình thuỷ lợi hồ
chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc
Thứ tư (P.QLXDCT, CC.TL tham dự; xe CC.TL)
(27/02) - Anh Tăng: Làm việc bình thường.
- Anh Gọi: 07h30, họp Tổ công tác chuẩn bị
giao ban VPĐP (VPĐP chuẩn bị nội dung).
PH.1
- Ủy quyền TT.KN: 08h30, họp Hội đồng
KH&CN đánh giá, nghiệm thu đề tài
“Nghiên cứu mô hình trồng cây sầu riêng

- 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 nghe
báo cáo về cơ cấu tổ chức của
Trung tâm Dịch vụ công ích cấp
huyện (theo lịch UBND tỉnh;
P.TCCB chuẩn bị nội dung; xe
anh VPĐP).
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xen măng cụt theo hướng GlobalGAP tại
Cẩm Mỹ”.
- Ủy quyền Lãnh đạo VP: 08h00, dự Hội
nghị trực tuyến phát động chương trình sức
khỏe Việt Nam của Bộ Y tế.
- Anh Vinh: 08h00, dự Hội nghị công tác
phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa
bàn tỉnh (P.KHTC, CC.CN&T, VP chuẩn bị
nội dung). Hội trường Sở.
- Anh Minh: 08h00, dự họp về tình hình
triển khai lập QH xây dựng trên địa bàn
Thứ huyện Long Thành (theo lịch UBND tỉnh;
năm P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe anh Quý).
(28/02) - Anh Tăng: Làm việc bình thường.
- Anh Gọi: 08h00, làm việc với huyện Cẩm
Mỹ, TX Long Khánh về tình hình triển khai
thực hiện chính sách liên kết SX gắn với tiêu
thụ SP nông nghiệp (cả ngày) (P.KHTC,
CC.PTNT, TT&BVTV, TT.KN cùng dự; xe
PTNT).

Thứ
sáu
(01/3)

- Ban Giám đốc Sở: Dự Hội nghị cập nhật
kiến thức cho cán bộ chủ chốt tỉnh (cả ngày)
(theo GM của TU; xe anh Quý).
- Anh Minh: 08h00, họp Hội đồng thẩm
định QHXD về Đồ án QHCT 1/500 Khu dân
cư và tái định cư Hiệp Hòa (theo lịch UBND
tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe anh
Quý).
- Ủy quyền Lãnh đạo CC.PTNT,
TT&BVTV: 09h00, họp đưa sản phẩm đặc
sản của Đồng Nai lên sàn giao dịch thương
mại điện tử Postmart tại Bưu điện tỉnh.

- Anh Vinh: Đi khảo sát cơ sở
giết mổ tại huyện Vĩnh Cửu
(CC.CN&TY chuẩn bị nội dung,
xe và tham dự).
- Anh Minh: 08h00, báo cáo
UBND tỉnh về nước sạch nông
thôn (theo lịch UBND tỉnh; TT.
Nước chuẩn bị nội dung và
cùng dự; xe anh Quý).

- Anh Vinh: Đi công tác cơ sở
(xe anh Phương).
- Anh Minh: 17h00, dự buổi
gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh
đầu năm 2019 tại TT Hội nghị
EROS PALAXE LUXURY
(theo KH của UBND tỉnh; 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 VP Sở;
- Tổ bảo vệ, lái xe Sở;
- Lưu VT, VP.
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