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Đồng Nai, ngày 04 tháng04 năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
(từ ngày 04/4/2022 đến 08/4/2022)
Ngày
Thứ hai
04/4/2022

Thứ ba
05/4/2022

Thứ tư
06/4/2022

Thứ năm
07/4/2022

SÁNG
CHIỀU
Dự sinh hoạt chi bộ trực tuyến (Ban Làm việc với Sở Giao thông Vận
Giám đốc)
tải về công tác nghiên cứu khoa
học phát triển ngành, lĩnh vực (Đ/c
Thông, Phòng QCN, Phòng QLK,
TKC)
- Dự hội nghị làm việc với các sở - Dự làm việc liên quan nội dung
ngành, địa phương về triển khai giám sát kết quả triển khai thực
nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi hiện các dự án có thu hồi đất trên
mới sáng tạo tại UBND thành phố địa bàn thành phố Biên Hòa tại
Biên Hoà (Đ/c Thông, Phòng QCN, UBND thành phố Biên Hòa (Đ/c
Thông)
Phòng QLK, TKC)
- Dự hội nghị làm việc với các sở
ngành, địa phương về triển khai
nhiệm vụ khoa học công nghệ và
đổi mới sáng tạo tại UBND huyện
Thống Nhất (Đ/c Hậu, Phòng
QCN, Phòng QLK, TKC)
Làm việc với Trường Đại học Lâm Làm việc với Trường Đại học Lạc
Nghiệp Phân hiệu Đồng Nai về công Hồng về công tác nghiên cứu khoa
tác nghiên cứu khoa học phát triển học phát triển ngành, lĩnh vực (Đ/c
ngành, lĩnh vực (Đ/c Thông, Phòng Thông, Phòng QCN, Phòng QLK,
QCN, Phòng QLK, TKC)
TKC)
- Dự tham quan dây chuyền chiếu xạ Dự hội nghị làm việc với các sở
từ ngày 07/4 - 08/4/2022 tại Đà Nẵng ngành, địa phương về triển khai
(Đ/c Thông)
nhiệm vụ khoa học công nghệ và
- Kiểm tra thực tế hoạt động hệ thống đổi mới sáng tạo tại UBND thành
xử lý khói bụi của DNTN Tâm Phát phố Long Khánh (Đ/c Đạt, Phòng
(Đ/c Hậu, P.QCN)
QCN, Phòng QLK, TKC)

Ngày

Thứ sáu
08/4/2022

SÁNG
- Họp thống nhất thực hiện Đề án
chuyển đổi Khu CNC-CNSH Đồng
Nai thành Khu CNC Đồng Nai (Đ/c
Hậu, P.QCN)

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.

CHIỀU
Họp hội đồng KH&CN tư vấn
tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực
hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
năm 2021: Đề tài “Nghiên cứu giải
pháp tăng cường năng lực tham gia
chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp
(VNTLAS) cho chủ rừng trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai” (Đ/c Đạt,
P.QLK, thành viên hội đồng)

TL.GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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