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 30 tháng 11 năm 2018

Số: 4645 /TB-SNN

THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuần của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
(từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)
THỜI
GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Sáng

Chiều

- Anh Minh: 13h30, tham dự
Đoàn kiểm tra tổ chức đảng cấp
dưới tại Thị ủy Long Khánh
(CC.PTNT- Tổ giúp việc Đoàn
Thứ
2, P.KHTC chuẩn bị nội dung;
hai
xe anh Quý).
(03/12) - Anh Minh: 08h00, tham dự Đoàn kiểm tra
tổ chức đảng cấp dưới tại Huyện ủy Cẩm Mỹ - Anh Gọi: Thẩm định xã NTM
(CC.PTNT- Tổ giúp việc Đoàn 2, P.KHTC nâng cao (xe VPĐP).
chuẩn bị nội dung; xe anh Quý).
- Ban Giám đốc Sở: 08h00, họp giao ban
tháng 11/2018 (P.KH-TC, các phòng và các
đơn vị chuẩn bị nội dung). Kính mời: Trưởng
phòng, ban, Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở dự. PH.1.

- Anh Vinh: 08h00, họp xử lý kiến nghị bổ
sung điểm giết mổ gia súc tập trung trên địa
bàn thị xã Long Khánh (CC.CN&TY chuẩn
bị nội dung). PH.3
- Anh Minh: Làm việc bình thường.
- Anh Tăng: 08h00, làm việc với Hạt Kiểm
Thứ lâm Vĩnh Cửu và Khu bảo tồn thiên nhiên
ba
văn hóa Đồng Nai, Xí nghiệp Nguyên liệu
(04/12) giấy Đông Nam bộ về công tác quản lý bảo
vệ rừng tại Hạt Kiểm lâm Vĩnh Cửu (CC.KL
chuẩn bị nội dung, xe và cùng dự).
- Anh Gọi: 07h30, dự Hội nghị quốc tế về
hồ tiêu Việt Nam 2018 tại Tp. HCM
(CC.TT&BVTV chuẩn bị nội dung và cùng
dự; xe VPĐP).

- Anh Vinh: 14h00, họp thống
nhất biện pháp xử lý các trường
hợp có hoạt động thủy sản trên
khu vực dự án đường cao tốc
Bến Lức - Long Thành thuộc
địa bàn huyện Long Thành
(CC.TS chuẩn bị nội dung).
PH.1
- Anh Minh: 13h30, tham dự
Đoàn kiểm tra tổ chức đảng cấp
dưới tại Huyện ủy Trảng Bom
(CC.PTNT- Tổ giúp việc Đoàn
2, P.KHTC chuẩn bị nội dung;
xe anh Quý).

- Anh Vinh: 08h00, dự kỳ họp thứ 8- kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND
tỉnh khóa IX (P.KHTC chuẩn bị nội dung; xe anh Phương).
- Anh Minh: 08h30, làm việc với UBND huyện Xuân Lộc về bổ sung diện tích
Thứ tư đoạn cuối kênh tưới nưới nước hồ Gia Măng vào diện tích DA Nhà máy chế
(05/12) biến gia cầm của Cty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (P.QLXDCT, CC.TL
chuẩn bị nội dung; xe CC.TL).
- Anh Tăng: Đi công tác cơ sở.
- Anh Gọi: Thẩm định xã NTM nâng cao (cả ngày) (xe VPĐP).
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- Anh Vinh: 08h00, dự kỳ họp thứ 8- kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND
tỉnh khóa IX (các đơn vị, các phòng thuộc Sở cử người tham dự khi Sở yêu cầu;
Thứ xe anh Phương).
năm - Anh Minh: 08h00, kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Vĩnh
Cửu (xe CC.TL).
(06/12)
- Anh Tăng: Làm việc bình thường.
- Anh Gọi: Thẩm định xã NTM nâng cao (cả ngày) (xe VPĐP).
- Anh Vinh: 08h00, dự kỳ họp thứ 8- kỳ họp
thường lệ cuối năm 2018 HĐND tỉnh khóa
IX (các đơn vị, các phòng thuộc Sở cử người
tham dự khi Sở yêu cầu; xe anh Phương).
Thứ - Anh Minh: Kiểm tra công trình cấp nước
tập trung xã Phú Điền, huyện Tân Phú (xe
sáu
CC.TL).
(07/12)
- Anh Tăng: Làm việc bình thường.
- Anh Gọi: 08h00, làm việc với CC.PTNT
về dự thảo Đề án OCOP. Hội trường
CC.PTNT.
Thứ
bảy

- 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 Vinh: Dự Lễ khánh thành Nhà máy chế biến cà phê tại huyện Nhơn
Trạch (xe anh Phương).

Anh Gọi: 08h00, dự Hội nghị giao thương doanh nghiệp Đồng Nai – doanh
(08/12) nghiệp Đức (theo lịch UBND tỉnh; xe anh VPĐP).
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.T12.TB.Lichtu.T12.Lichtu03-07T12<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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