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NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI
GIAN

Sáng

Chiều

Thứ
hai

- Anh Vinh: 07h30, dự Hội nghị tổng kết 10
năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và
kế hoạch số 97-KH/TU tại huyện Vĩnh Cửu
(VPĐP chuẩn bị nội dung và cùng dự; xe
anh Phương).
- Anh Minh: Làm việc bình thường.

- Anh Minh: 13h00, dự họp về
một số dự án (theo lịch UBND
tỉnh; P.KHTC chuẩn bị nội
dung; xe anh Quý).
- Anh Tăng: 14h00, dự họp về
tiến độ thực hiện công tác thu
hồi đất bồi thường, giải phóng
mặt bằng các công trình điện
cao thế trên địa bàn tỉnh (theo
GM của UBND tỉnh; P.KHTC
chuẩn bị nội dung; xe anh Quý).

(09/7)

Thứ
ba
(10/7)

- Anh Tăng: Làm việc bình thường.

- Anh Vinh: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm
thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X)
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (theo
lịch TU; VPĐP chuẩn bị nội dung; xe anh
Phương).
- Anh Minh: Kiểm tra công trình thủy lợi
trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (xe CC.TL).
- Anh Tăng: Làm việc bình thường.

- 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 Tăng: 14h00, họp về
hoạt động công chứng tại
TTHCC, ứng dụng CNTT và rà
soát nhiệm vụ liên quan đến
công tác cải cách hành chính
của tỉnh (theo lịch UBND tỉnh;
VP chuẩn bị nội dung; xe anh
Quý).

- Anh Vinh: 08h00, dự Hội thảo nhân rộng mô hình thanh long ruột đỏ tại xã
Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (CC.PTNT chuẩn bị nội dung; xe anh Phương).
- Anh Minh: 08h00, dự Đại hội Công đoàn tỉnh (cả ngày) (xe anh Quý).
Thứ tư
- Anh Tăng: 08h00, dự họp với Hội CCB Sở về kiểm tra công tác Hội 6 tháng
(11/7) đầu năm. PH.3
- Ủy quyền lãnh đạo P.TTra: 07h30, chủ trì Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp
luật năm 2018. Hội trường Sở

1

Thứ
năm
(12/7)

Thứ
sáu
(13/7)

- Anh Vinh: Dự Diễn đàn cao cấp và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0Industry 4.0 Summit 2018” tại Hà Nội (xe anh Phương).
- Anh Minh: 08h00, dự Đại hội Công đoàn tỉnh (xe anh Quý).
- Anh Tăng: Đi công tác cơ sở.
- Ủy quyền lãnh đạo P.TTra: 07h30, chủ trì Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ
kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. PH.1
- Anh Vinh: Dự Diễn đàn cao cấp và triển
lãm quốc tế về công nghiệp 4.0-Industry 4.0
Summit 2018” tại Hà Nội.
- Anh Minh: 08h00, họp về nạo vét hệ thống
kênh thủy lợi Ông Kèo (P.QLXDCT, CC.TL
chuẩn bị nội dung). PH.1
- Anh Tăng: Làm việc bình thường.

- Anh Minh: 14h00, họp sơ kết
6 tháng đầu năm của BCĐ Xây
dựng và phát triển kinh tế tập
thể (theo lịch UBND tỉnh;
CC.PTNT chuẩn bị nội dung; xe
anh Quý).
- Anh Tăng: 14h00, dự Hội
nghị tổng kết 10 năm thực hiện
Đề án đảm bảo ANTT phục vụ
hội nhập kinh tế quốc tế tại
Công an tỉnh (theo lịch UBND
tỉnh; 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 VPS;
- Tổ bảo vệ, lái xe Sở;
- Lưu VT, VP.
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