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Đồng Nai, ngày04

tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
(từ ngày 07/3/2022 đến 11/3/2022)
Ngày

SÁNG
- Dự nghe Báo cáo tình hình thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng
- an ninh tháng 02; 02 tháng đầu năm
2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm
tháng 3 năm 2022 tại UBND tỉnh
(Lãnh đạo Sở)

CHIỀU
- Làm việc với Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về công tác
nghiên cứu khoa học phát triển
ngành, lĩnh vực (Lãnh đạo Sở,
Phòng QLK, Phòng QCN, TKC)

Thứ hai - Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh - Lịch tiếp công dân định kỳ của
07/3/2022 đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm Lãnh đạo Sở Khoa học và Công
2022 (Đ/c Thông)
nghệ năm 2022 (Đ/c Thông)
- Họp báo cáo dự thảo cho Cơ quan
cảnh sát điều tra tỉnh về các dự án
nhà màng tại Trung tâm ứng dụng
Công nghệ sinh học tại UBND tỉnh
(Đ/c Đạt, Phòng QLK)
Làm việc với Sở Công thương về Làm việc với Sở Y tế về công tác
công tác nghiên cứu khoa học phát nghiên cứu khoa học phát triển
Thứ ba triển ngành, lĩnh vực (Đ/c Thông, ngành, lĩnh vực (Đ/c Thông, Phòng
08/3/2022 Phòng QLK, Phòng QCN, TKC)
QLK, Phòng QCN, TKC)
Họp hội đồng tư vấn xác định danh
mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm
2022 thuộc Chương trình “Nghiên
Thứ tư cứu kinh tế, xã hội – nhân văn phục
09/3/2022 vụ phát triên kinh tế - xã hội, phát
triển nguồn nhân lực”; Lĩnh vực:
Khoa học xã hội khác (Du lịch) (Đ/c
Thông, P.QLK, thành viên hội đồng)

Làm việc với Trường Đại học Công
nghệ Đồng Nai về công tác nghiên
cứu khoa học phát triển ngành, lĩnh
vực (Đ/c Thông, Phòng QLK,
Phòng QCN, TKC)

SÁNG
- Họp hội đồng tư vấn xác định danh
mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm
2022 thuộc Chương trình “Nghiên
cứu kinh tế, xã hội – nhân văn phục
vụ phát triên kinh tế - xã hội, phát
triển nguồn nhân lực”; Lĩnh vực:
Khoa học xã hội (Kinh tế, xã hội học
chuyên đề, giáo dục) (Đ/c Thông,
P.QLK, thành viên hội đồng).
Thứ năm - Họp báo cáo kết quả giải ngân vốn
10/3/2022 đầu tư công từ đầu năm 2021 và kế
hoạch giải ngân đầu tư công năm
2022 tại UBND tỉnh (Lãnh đạo Sở)
Ngày

CHIỀU
- Họp Đoàn kiểm tra, đánh giá
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
KH&CN đối với đề tài “Nghiên
cứu xử lý rác thải nhựa làm nguyên
liệu phối trộn bê tông trong xây
dựng thân thiện với môi trường”
đợt 2 (Đ/c Đạt, P.QLK, thành viên
hội đồng)
- Làm việc với Trường Đại học
Đồng Nai về công tác nghiên cứu
khoa học phát triển ngành, lĩnh vực
(Lãnh đạo Sở , Phòng QLK, Phòng
QCN, TKC).

- Lịch tiếp công dân ở thành phố Biên - Lịch tiếp công dân ở thành phố
Hòa (Đ/c Thông)
Biên Hòa (Đ/c Thông).

Thứ sáu
11/3/2022

- Dự làm việc Đảng đoàn Hội Nông
dân tỉnh tại Tỉnh ủy (Lãnh đạo Sở)
- Họp Hội đồng công nhận sáng kiến - Họp báo cáo các khó khăn vướng
tỉnh Đồng Nai (Đ/c Thông, Phòng mắc liên quan đến dự án Trung tâm
QCN)
chiếu xạ tỉnh Đồng Nai (Đ/c
Thông, TKC)
- Họp giao ban cán bộ chủ chốt,
Ban ISO

Nơi nhận:

- TT.TU (b/c);
- UBND Tỉnh (b/c);
- Giám đốc và Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng/đơn vị thuộc Sở;
- Bảo vệ cơ quan;
- Lưu: VT, VP.
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