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Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
(từ ngày 02/5/2022 đến 06/5/2022)
Ngày
Thứ hai
02/5/2022
Thứ ba
03/5/2022
Thứ tư
04/5/2022

CHIỀU

SÁNG
Nghỉ bù lễ 30/4
Nghỉ bù lễ 01/5
Làm việc bình thường

- Họp công bố Quyết định công tác cán Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng –
bộ và giao ban Sở (Ban Giám đốc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm
Trưởng/Phó đơn vị)
việc với Sở Khoa học và Công
- Dự hội nghị học tập và triển khai thực nghệ (Ban Giám đốc)
Thứ năm
05/5/2022

Thứ sáu
06/5/2022

hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương,
kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng
viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có
đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh
chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp
ứng yêu cầu trong tình hình mới” tại
Đảng ủy khối (Đ/c Hậu)
Họp liên quan đến nộp hồ sơ đánh giá,
nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN đề tài
“Xây dựng mô hình tăng trưởng xanh
cho tỉnh Đồng Nai” do Trường Đại học
Mỏ Tp. HCM chủ trì (Đ/c Đạt, P.QLK,
thành viên hội đồng)

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.

- Dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ
họp ba – Quốc hội khóa XV tại
UBND xã Sông Ray, Cẩm Mỹ
(Đ/c Hậu).

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