
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến ngày 19 tháng 6 năm 2020 

Thời gian 
Nội dung làm việc Thành phần tham dự Địa điểm 

Phương 

tiện Ngày Giờ 

Thứ 2 

15/6 
7h00 Họp giao ban 

Giám đốc Sở, các PGĐ Sở; Trưởng 

các  phòng và tương đương thuộc Sở 
Phòng họp 2 

 

Thứ 3 

16/6 

7h00 

Đi kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát 

triển cây trồng, con nuôi chủ lực, triển khai các dự án 

hỗ trợ sản xuất và chương trình OCOP (Cả ngày) 

Lãnh đạo Sở; Thành phần theo kế hoạch 
Hướng Hóa và 

Đakrông 
 02 Xe 

8h00 

Làm việc với Liên doanh các nhà đầu tư VSIP – 

Amata – Sumitomo về Dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp tại tỉnh Q.Trị 

PGĐ Sở Nguyễn Hồng Phương, 

P.KHTC; Chi cục Kiểm lâm 
Trụ sở UBND tỉnh  

14h00 
Làm việc với Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật về 

công tác thanh tra kiểm tra 
PGĐ Sở Trần Thanh Hiền 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
 

14h00 

Họp nghe báo cáo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, 

nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng kiểm lâm 

và chuyên trách bảo vệ rừng (CC kiểm lâm chuẩn bị 

tài liệu báo cáo) 

GĐ, các PGĐ Sở, Trưởng và phó trưởng 

các Phòng TCHC, KHTC, Thanh tra Sở, 

CCT và các PCCT CC Kiểm lâm, tổ 

soạn thảo đề án của Chi cục 

Phòng họp 2  

Thứ 4 

17/6 

8h00 

Dự Hội nghị tham gia góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo 

chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Giám đốc Sở 
HĐND và UBND 

huyện Hướng Hóa 
Xe 

7h00 

Đi kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát 

triển cây trồng, con nuôi chủ lực, triển khai các dự án 

hỗ trợ sản xuất và chương trình OCOP (Cả ngày) 

Lãnh đạo Sở; Thành phần theo kế hoạch 
Gio Linh và  

Vĩnh Linh 
Xe 

7h00 

Làm việc với Ban quản lý Khu BTTN ĐaKrông về 

công tác QLBVR, có đi kiểm tra hiện trường Khu BT 

Đường HCM huyền thoại (Cả ngày) 

PGĐ Sở Nguyễn Hồng Phương, 

TP.TCHC, TP.KHTC; LĐ Chi cục 

Kiểm lâm 

BQL khu bảo tồn 

thiên nhiên Đakrông 
Xe 

7h30 
Dự hội nghị đầu bờ mô hình CSA nhân rộng trên cây 

hồ tiêu 

PGĐ Sở Trần Thanh Hiền, P.KHTC; 

Ban QLDA WB7 
Vĩnh Linh 

Xe 

WB7 



Thời gian 
Nội dung làm việc Thành phần tham dự Địa điểm 

Phương 

tiện Ngày Giờ 

Thứ 5 

18/6 

7h00 

Đi kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát 

triển cây trồng, con nuôi chủ lực, triển khai các dự án 

hỗ trợ sản xuất và chương trình OCOP (Cả ngày) 

Lãnh đạo Sở; Thành phần theo kế hoạch Đông Hà và Cam Lộ Xe 

8h00 

Tham dự Buổi trình diễn sử dụng máy bay không 

người lái phun thuốc BVTV và định hướng hợp tác 

liên kết với Tập Đoàn Lộc Trời 

PGĐ Sở Trần Thanh Hiền, PGĐ Sở 

Nguyễn Hồng Phương; Chi cục Trồng 

trọt và BVTV 

Hải Lăng Xe 

14h00 

Dự Hội thảo tham vấn, chia sẻ kết quả khảo sát, đánh 

giá hiệu quả phân bổ và sử dụng NSNN trong thực 

hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 

PGĐ Sở Trần Thanh Hiền, P.KHTC; 

Chi cục PTNT 
Trụ sở HĐND tỉnh  

Thứ 6 

19/6 
7h00 

Đi kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát 

triển cây trồng, con nuôi chủ lực, triển khai các dự án 

hỗ trợ sản xuất và chương trình OCOP (Cả ngày) 

Lãnh đạo Sở; Thành phần theo kế hoạch 
Hải Lăng và  

Triệu Phong 
Xe 

Các phòng, đơn vị căn cứ vào lịch công tác để bố trí cán bộ chuẩn bị nội dung, tham gia lĩnh vực đúng thành phần và thời gian quy định./. 

           SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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