UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số:

–––––––––––

1755

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TB-SKHCN

––––––––––––––––––––––––––

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
(từ ngày 27/9/2021 đến 01/10/2021)
Ngày

SÁNG

CHIỀU

Làm việc bình thường

Họp kiểm tra, đánh giá trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ KH&CN Đề tài
“Nghiên cứu phương pháp định lượng và
ước tính phát thải khí nhà kính cho các
ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai”
(Đ/c Hậu, P.QLK)

Làm việc bình thường

Họp kiểm tra thử nghiệm hội nghị trực
tuyến “Định hướng phát triển hệ sinh
thái khởi ở Đồng Nai giai đoạn 20212025” kết hợp kiểm tra việc phân công
và kiện toàn Hội đồng tư vấn, điều phối
mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tỉnh Đồng Nai (Đ/c Thông, Tổ
KNĐMST).

Thứ tư
29/9/2021

Làm việc bình thường

Dự hội nghị thống nhất nội dung, chương
trình kỳ hợp thứ 4 kỳ họp thường lệ cuối
năm 2021 HĐND tỉnh khóa X tại UBND
tỉnh (Đ/c Hậu)

Thứ năm
30/9/2021

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 sản xuất nhựa
phân hủy sinh học từ nguồn
lignocellulose thải tại Đồng
Nai” (Đ/c Thông, Đ/c Hậu,
Phòng QLK, thành viên hội
đồng)

- Họp đánh giá trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ KH&CN: Đề tài “Phòng ngừa
tội phạm của lực lượng cảnh sát hình sự
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” (Đ/c Hậu,
P.QLK)
- Họp rà soát tiến độ thực hiện hoạt động
KNĐMST (đ/c Thông và Tổ Triển khai
KNĐMST)

Thứ hai
27/9/2021

Thứ ba
28/9/2021

Ngày
Thứ sáu
01/10/2021

SÁNG
Họp Đảng uỷ Sở (Ban Giám
đốc; Đảng uỷ viên Sở)

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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CHIỀU
Họp giao ban cán bộ chủ chốt, Ban ISO
TL.GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Giang Vũ Văn
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