
Tuần 1

Ngày Buổi sáng Buổi chiều

Thứ hai

Giám đốc Sở họp về sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức Kiểm lâm và các BQL rừng đặc 

dụng, từ 08 giờ 00 phút tại UBND tỉnh, xe 97A-00326.~

Ông Nguyễn Ngọc Cương - PGĐ Sở họp Hội đồng khoa học và công nghệ, từ 

15 giờ 00 phút tại Sở Khoa học và công nghệ, xe 97A-00349.~

04/11/2019

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở họp định kỳ chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", từ 10 giờ 00 phút tại UBND tỉnh, xe 97A-

00349.~

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở làm việc với Chi cục Thủy lợi và Trung tâm 

Nước, từ 14 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 2 của Sở.~

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở Xem xét kiểm tra vị trí thực hiện dự án trang trại trồng 

trọt - chăn nuôi Bảo Tiến, từ 08 giờ 00 phút tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn.~

Thứ ba

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở Làm việc với UBND huyện Na Rì về công tác QLCL, 

ATTP trong nông lâm thủy sản năm 2019, xe Chi cục QLCL.~

05/11/2019

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở chủ trì đánh giá chất lượng nội bộ việc áp dụng HTQLCL 

ISO tại các phòng thuộc Văn phòng Sở, từ 08 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 2 của 

Sở.~

Ông Nguyễn Ngọc Cương - PGĐ Sở tham dự Hội chợ Nông nghiệp quốc tế tại thành 

phố Cần Thơ, từ 05/11 đến hết ngày 08/11.~

Thứ tư

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở Làm việc với UBND huyện Chợ Mới về công tác QLCL, 

ATTP trong nông lâm thủy sản năm 2019, xe Chi cục QLCL.~

06/11/2019

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở kiểm tra công tác Thủy lợi tại huyện Na Rì.~.~

Thứ năm

Giám đốc Sở tiếp xúc cử tri tháng 12/2019, từ 08 giờ 00 phút tại xã Bằng Phúc, huyện 

Chợ Đồn, xe 29DA-00221.~

Giám đốc Sở tham gia đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, từ 13 giờ 

30 phút tại huyện Ba Bể, xe 29DA-00221.~

07/11/2019

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở kiểm tra thực tế hiện trường khu vực sạt lở bờ sông năng 

cùng đoàn công tác của Tổng cục PCTT, xe UBND tỉnh.~

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở làm việc về công tác cán bộ tại Chi cục Chăn 

nuôi - Thú y và Trung tâm Khuyến nông, từ 13 giờ 30 phút tại Văn phòng 02 

đơn vị, xe 97A-00326.~

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở dự tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong XDCB, từ 09 giờ 

30 phút, tại UBND tỉnh, xe 97A-00326.~
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Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở Làm việc với UBND Thành phố Bắc Kạn về công tác 

QLCL, ATTP trong nông lâm thủy sản năm 2019, xe Chi cục QLCL.~

Thứ sáu

08/11/2019

Thứ bảy

09/11/2019

Chủ nhật

10/11/2019

Tuần 2

Ngày Buổi sáng Buổi chiều

Thứ hai

11/11/2019

Thứ ba
Giám đốc Sở họp Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn lần 2 năm 

2019, từ 08 giờ 00 phút tại UBND tỉnh, xe 97A-00326.~

Giám đốc Sở dự Hội thảo chuyên đề về đẩy mạnh CCHC và nâng cao chỉ số 

PCI, từ 14 giờ 00 phút tại UBND tỉnh, xe 97A-00326.~

12/11/2019

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở làm việc với Ban quản lý các dự án lâm nghiệp về xe ô tô 

dự án KfW8, từ 09 giờ 30 phút tại Hà Nội, xe 29DA-00221.~

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở họp Hội đồng thẩm định giá đất làm căn cứ 

tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, từ 14 giờ 00 phút tại Sở Tài 

chính.~

Ông Nguyễn Ngọc Cương - PGĐ Sở làm việc về các Dự án hỗ trợ hạ tầng HTX nông 

nghiệp, từ 08 giờ 00 phút, tại phòng họp tầng 2 của Sở.

Thứ tư

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở kiểm tra thực địa dự án đầu tư trại lợn nái và lợn thịt siêu 

nạc và kiểm tra dự án Nhà máy chế biến Lâm sản Bình Trung - Chợ Đồn, từ 08 giờ 00 

phút, tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, xe 97A-00349.~

Ông Nguyễn Ngọc Cương - PGĐ kiểm tra công trình Nghị định 35 từ 14 giờ 

00 phút tại huyện Ba Bể.~

13/11/2019
Ông Nguyễn Ngọc Cương - PGĐ Sở kiểm tra khai thác Quýt, từ 08 giờ 30 phút, tại xã 

Quang Thuận, huyện Bạch Thông, xe 97A-00326.~

Lãnh đạo Sở + Phòng KHTC làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường, từ 

13 giờ 30 phút tại phòng họp tầng 2 của Sở.

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở về dự án Công ty Cổ phần Mộc Linh Bắc Kạn, 

từ 14 giờ 00 phút, tại Xã Như Cố, huyện Chợ Mới.~

Giám đốc Sở tham gia đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, từ 07 giờ 30 phút tại 

huyện Pác Nặm, xe 97A-00326.~

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở Kiểm tra công tác khai thác, quản lý sử dụng hồ 

khuổi khe và một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Na Rì, xe 29DA-

00221.~

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu 

dân cư năm 2019, từ 13 giờ 30 phút tại Tổ 7, phương Minh Khai, TP Bắc Kạn, 

xe 97A-00326.~



Thứ năm

Các đồng chí Lãnh đạo Sở + BCH Đảng bộ + Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở họp quy hoạch nhân sự cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 

(bước 2), từ 07 giờ 30 phút, tại phòng họp tầng 2 của Sở.~

14/11/2019

Các đồng chí Lãnh đạo Sở + BCH Đảng bộ + Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

họp quy hoạch nhân sự cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 

(bước 3), từ 10 giờ 00 phút, tại phòng họp tầng 2 của Sở.~

Thứ sáu
Giám đốc Sở dự làm việc với Tạp chí Cộng sản, từ 08 giờ 00 phút, tại Trụ sở Tỉnh ủy, xe 

97A-00326.~

15/11/2019

Ông Nguyễn Ngọc Cương - PGĐ Sở dự hội thảo "Đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện 

đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa", từ 08 giờ 00 phút tại tòa nhà dự án 

3PAD, xe 97A-00349.~

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức 

không qua thi tuyển vào Chi cục Kiểm lâm, từ 08 giờ 00 phút tại UBND tỉnh.~

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở họp xem xét hồ sơ, bản đồ khu đất lâm nghiệp đã giao 

cho công ty CP SAHABAK, từ 09 giờ 00 phút, tại UBND tỉnh.~

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định 

số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, từ 08 giờ 00 phút tại 

VNPT Bắc Kạn, xe 29DA-00221.~

Thứ bảy

16/11/2019

Chủ nhật

17/11/2019

Tuần 3

Ngày Buổi sáng Buổi chiều

Thứ hai

18/11/2019

Thứ ba
Giám đốc Sở tham gia đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, từ 08 giờ 00 phút tại 

huyện Na Rì, xe Sở Tài chính.~

19/11/2019

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở dự Hội thảo khoa học phản biện đề án "cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp", (01 ngày), từ 07 giờ 30 phút tại tòa nhà 3PAD, xe 97A-00326.~

Thứ tư

Giám đốc Sở họp thống qua phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, từ 

08 giờ 00 phút tại UBND tỉnh, xe 97A-00349.~

Giám đốc Sở họp đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển viên chức sự 

nghiệp năm 2019 vòng 2, từ 14 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 2 của Sở.~

20/11/2019

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở họp thông qua các báo cáo trình kỳ họp thường lệ tháng 

12 năm 2019, HĐND tỉnh khóa IX, từ 09 giờ 00 phút tại UBND tỉnh.~

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở dự Hội nghị giải quyết các khoản phải thu nộp 

NSNN sau quyết toán, từ 13 giờ 30 phút, tại UBND tỉnh, xe 97A-0349.~

Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, từ 08 giờ 

00 phút tại Hà Nội, xe 29DA-00221.~

Ông Nguyễn Ngọc Cương - PGĐ Sở họp thống nhất lựa chọn điển hình tiên 

tiến đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT khen thưởng, từ 14 giờ 00 phút tại 

phòng họp tầng 2 của Sở.~

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở chủ trì Hội nghị với các ngành thống nhất đánh 

giá các chỉ tiêu ngành nông nghiệp đảm bảo chính xác và thống nhất, từ 14 

giờ 00 phút tại phòng họp tầng 2 của Sở.~

Lãnh đạo Sở làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về bàn giao, thu thập phiếu 

thông tin cán bộ, công chức, viên chức, từ 08 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 2 của Sở.~



Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở dự Hội nghị tham vấn về xây dựng đội xung kích PCTT ở 

cơ sở đối với khu vực miền núi phía Bắc, từ 08 giờ 30 phút tại xã Đông Viên, huyện Chợ 

Đồn, xe 97A-00326.~

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở họp giao ban tháng 11 về công tác Lâm 

nghiệp, từ 13 giờ 30 phút, tại Chi cục Kiểm lâm.~

Thứ năm

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở dự Hội nghị tham vấn về xây dựng đội xung kích PCTT ở 

cơ sở đối với khu vực miền núi phía Bắc, từ 08 giờ 00 phút tại xã Quân Bình, huyện 

Bạch Thông, xe 97A-00349.~

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở dự Hội thảo nâng cao năng lực và PCTT, từ (02 

ngày), từ 13 giờ 00 phút ngày 21/11 tại Nhà hàng Sơn Nữ, xe 97A-00349.~

21/11/2019
Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tại trường Chính trị tỉnh, 

từ 07 giờ 30 phút, xe 97A-00326.~

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở họp Hội đồng thẩm định phương án giá đất, từ 

14 giờ 00 phút tại Sở Tài chính.~

Ông Nguyễn Ngọc Cương - PGĐ Sở dự diễn đàn Khuyến nông @ Nông 

nghiệp, (02 ngày) bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 21-22/11/2019 tại nhà khách 

tỉnh, xe 29DA-00221.~

Thứ sáu
Giám đốc Sở chủ trì thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn tại trường 

Chính trị tỉnh, từ 06 giờ 45 phút, xe 97A-00326.~

Giám đốc Sở họp thường trực HĐND tỉnh tháng 11 mở rộng, từ 13 giờ 30 

phút tại UBND tỉnh, xe 97A-00326.~

22/11/2019

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở dự hội nghị tổng kết Nghị quyết số 13/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, từ 08 giờ 00 phút tại UBND tỉnh, xe 97A-00349.~

Ông Nguyễn Ngọc Cương - PGĐ Sở làm việc với đoàn công tác của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Lạng Sơn, từ 14 giờ 00 phút, tại Văn phòng điều phối XD 

NTM và GN, xe 97A-00349.~

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở dự hội nghị rà soát quy hoạch nhân sự ủy viên 

BCH Đảng bộ, từ 13 giờ 30 phút tại Đảng ủy các cơ quan tỉnh, xe 29DA-

00221.~

Ban Thường vụ Đảng ủy + Lãnh đạo Sở + Trưởng các phòng thuộc Sở họp 

về kết quả thưc hiện công tác tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12, từ 16 giờ 00 

phút tại phòng họp tầng 2 của Sở.~

Thứ bảy

23/11/2019

Chủ nhật

24/11/2019

Tuần 4

Ngày Buổi sáng Buổi chiều

Thứ hai Giám đốc Sở đi công tác (từ 25/11 đến hết 06/12/2019), xe 97A-00326.~

25/11/2019

Ông Nguyễn Ngọc Cương - PGĐ Sở làm việc với hội đồng đánh giá, xếp hạng sản 

phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa, từ 08 giờ 00 phút tại Văn phòng điều phối XD NTM và GN, 

xe 97A-00349.~

Thứ ba

26/11/2019

Thứ tư

27/11/2019

Thứ năm

28/11/2019

Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở họp xem xét hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc Công ty CP Sahabak, từ 14 giờ 00 phút tại UBND tỉnh, xe 97A-

00349 (403).~

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở làm việc với đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện và chuẩn bị 

các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài, từ 08 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 2 của Sở 

(8665).~

Ông Hà Kim Oanh - PGĐ Sở; Chủ tịch CĐ làm việc với đoàn kiểm tra của 

Liên đoàn LĐ tỉnh, từ 14 giờ 00 phút, tại phòng họp tầng 2 của Sở.~ (29)



Thứ sáu

29/11/2019

Thứ bảy
Ông Nguyễn Mỹ Hải - PGĐ Sở dự Đại hội Câu Lạc bộ Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, từ 08 

giờ 00 phút tại Hội trường tầng 2 của Sở.~

30/11/2019

Lãnh đạo Sở dự Hội nghị kết nối xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường 

Trung Quốc (02 ngày 31/11 và 01/12/2019) tại tỉnh Quảng Ninh (1225).~

Chủ nhật

01/12/2019

Thanh tra Sở dự Hội nghị trao đổi học tập kinh nghiệm, tăng cường quan hệ 

phối hợp trong công tác Thanh tra, (02 ngày) từ 13 giờ 30 phút 29/11/2019, 

tại tỉnh Ninh Bình.~


