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          UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:             /TB-SNN                       Bình Thuận, ngày           tháng      năm 2023 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÁNG 01 NĂM 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thời gian Nội dung Lãnh đạo 

Ngày 01 - 

02/01  
 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2023  

Ngày 03  

(Thứ ba)  

(12 tháng  

Chạp)  

Cả ngày 

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa 

phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết 

luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội (khóa 

XV) về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023. 

(Đ/c Kiều) 

Ngày 04  

(Thứ tư)  

(13 tháng  

Chạp) 

Sáng 

Họp nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy điện gió 

2.2 theo Thông báo số 434-TB/VPTU ngày 

02/12/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy và Công văn số 

2478/CAT-PC03 ngày 29/9/2022 của Công an tỉnh. 

(Đ/c Kiều) 

Sáng 

Dự Lễ công bố Quyết định số 451/QĐ-LĐTBXH 

ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế 

Bình Thuận vào Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 

và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Thuận. 

(Đ/c Tấn) 

Ngày 05  

(Thứ năm)  

(14 tháng  

Chạp) 

Sáng 

Họp bàn thống nhất phương án giải quyết một số khó 

khăn, vướng mắc trong việc thi hành án liên quan đến 

việc thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. 

(Đ/c Chiến) 

Sáng 
Dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022; 

triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
(Đ/c Kiều) 

Chiều 

Họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã 

hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2023. 

(Đ/c Kiều) 

Ngày 06  

(Thứ sáu)  

(15 tháng  

Chạp) 

Sáng 
Họp bàn nguồn lực tổ chức Năm Du lịch quốc gia 

2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. 
(Đ/c Kiều) 

Sáng 

Hội nghị sơ kết Chương trình sản xuất thanh long 

theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2020 - 2022. 

(Đ/c Tấn) 

Chiều 
 Dự Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
(Đ/c Tấn) 
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Chiều 
Hội nghị đảng viên tổng kết công tác xây dựng Đảng 

năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 
Ban GĐ Sở 

 

Ngày 09  

(Thứ hai)  

(18 tháng  

chạp) 

Sáng 

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội 

dung liên quan đến việc tạm tính thu tiền thuê đất đối 

với các dự án trên địa bàn tỉnh và báo cáo, đề xuất các 

dự án đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất để đưa đất 

vào sử dụng và gia hạn để chủ đầu tư thực hiện 

chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn 

liền với đất cho nhà đầu tư khác. 

(Đ/c Kiều) 

Chiều 

Nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến vị trí 

quy hoạch Nhà máy xử lý rác phía Bắc, thành phố 

Phan Thiết. 

(Đ/c Kiều) 

Ngày 10  

(Thứ ba)  

(19 tháng  

chạp) 

Sáng 
Hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023. 
Ban GĐ Sở 

Chiều 

Họp tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 

tỉnh. 

(Đ/c Kiều) 

Ngày 11  

(Thứ tư)  

(20 tháng  

chạp) 

 
Thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 các 

đơn vị. 
Ban GĐ Sở 

Ngày 12  

(Thứ năm)  

(21 tháng  

chạp) 

Sáng 
Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 
(Đ/c Kiều) 

Chiều 
Hội nghị Tổng kết năm 2022 và nhiệm vụ chủ yếu 

năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
(Đ/c Tấn) 

Chiều 

Họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

tỉnh tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023. 

(Đ/c Kiều) 

Ngày 13 

(Thứ sáu)  

(22 tháng  

chạp) 

 
Thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 các 

đơn vị. 
Ban GĐ Sở 

Chiều 

Làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để giải quyết, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tháng 01/2023. 

(Đ/c Kiều) 

 

Ngày 16 

(Thứ hai) 

(25 tháng 

chạp) 

Cả ngày Giám đốc Sở tiếp công dân. (Đ/c Kiều) 

Sáng Đại hội công đoàn cơ sở Văn phòng Sở. Ban GĐ Sở 

Chiều 
Hội nghị cán bộ, công chức Sở Nông nghiệp và 

PTNT năm 2022. 
Ban GĐ Sở 

Ngày 17 

(Thứ ba) 

(26 tháng 

chạp) 

Sáng 

Cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy thăm các đơn vị bảo vệ rừng 

và các công trình thủy lợi đầu mối khu vực phía Nam 

tỉnh. 

(Đ/c Kiều) 

(Đ/c Phước) 

Chiều Họp Chi bộ 1 Văn phòng Sở. Ban GĐ Sở 

Chiều 
Thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 các 

đơn vị. 
Ban GĐ Sở 

Ngày 18  Sáng Từ 07 giờ 00 phút - 07 giờ 45 phút: Viếng liệt sĩ tại Ban GĐ Sở 
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(Thứ tư)  

(27 tháng  

chạp)  

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình 

Thuận nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Sáng Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở. 
(Đ/c Kiều) 

(Đ/c Phước) 

Chiều Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo (mở rộng). (Đ/c Phước) 

Ngày 19 

(Thứ năm)  

(28 tháng  

chạp) 

Sáng 
Dự Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc năm 2022. 
(Đ/c Kiều) 

Từ ngày 20 

đến hết 

ngày 26 

(29 đến hết 

mùng 5 tết) 

 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO - 2023  

Ngày 27  

(Thứ sáu)  

(mùng 6 tết)  

Sáng Gặp mặt cán bộ, công chức nhân dịp đầu năm mới. Ban GĐ Sở 

Sáng 
Từ 8 giờ 30: Họp UBND tỉnh báo cáo tình hình Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 
(Đ/c Kiều) 

 

Ngày 30  

(Thứ hai)  

Sáng 
Nghe báo cáo nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch 

phân khu khu vực Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. 
(Đ/c Kiều) 

Chiều 
Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giao chủ đầu tư 

một số dự án trên địa bàn tỉnh. 
(Đ/c Kiều) 

Ngày 31  

(Thứ ba) 
Sáng 

Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh về tổng kết công tác năm 2022 

và phương hướng năm 2023. 

(Đ/c Chiến) 

  
Nơi nhận: 
- BGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, 

- Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT;  

- VP BCH PCLB&TKCN tỉnh; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. Hiền. 

  

TL.GIÁM ĐỐC 

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG        

 

 

 

 

 
Thái Thị Ngọc Trân 
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