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Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
(từ ngày 06/12/2021 đến 10/12/2021)
SÁNG
CHIỀU
- Dự kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ
cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X,
nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quảng
trường tỉnh (Đ/c Thông, Đ/c Hậu)

- Dự kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường
lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa
X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quảng
trường tỉnh (Đ/c Thông, Đ/c Hậu)

Thứ hai - Dự diễn đàn cấp cao về công nghệ
06/12/2021 4.0 lần thứ ba với chủ đề ''Phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội bền vững
thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
kỷ nguyên số'' tại Tỉnh ủy (Đ/c Hậu)

- Họp đánh giá tiêu chí ứng dụng
công nghệ thông tin phục vụ phòng,
chống dịch Covid-19 của các
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
tại UBND tỉnh (Đ/c Thông)

- Dự kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ
cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X,
nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quảng
trường tỉnh (Đ/c Thông, Đ/c Hậu)

- Dự kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường
lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa
X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quảng
trường tỉnh (Đ/c Thông, Đ/c Hậu)

Thứ ba - Họp kiểm tra, đánh giá đề tài
07/12/2021 “Nghiên cứu mô hình trồng thử
nghiệm nấm Linh chi dưới tán rừng
trồng Keo lai” (Đ/c Đạt, P.QLK,
thành viên hội đồng)

- Họp kiểm tra, đánh giá đề tài
“Tuyển chọn và xây dựng vườn cây
đầu dòng cho bưởi, xoài, sầu riêng,
chôm chôm trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai” (Đ/c Đạt, P.QLK, thành viên
hội đồng)

- Dự kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ
cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X,
nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quảng
trường tỉnh (Đ/c Thông, Đ/c Hậu)

- Dự kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường
lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa
X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quảng
trường tỉnh (Đ/c Thông, Đ/c Hậu)

Thứ tư
08/12/2021

- Họp hội đồng tư vấn xác định danh
mục nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp tỉnh năm 2022 thuộc
chương trình “Tài nguyên thiên
nhiên và bảo vệ môi trường” (Đ/c
Thông, P.QLK, thành viên hội
đồng)
- Dự hội nghị về hoạt động ứng
dụng, chuyển giao công nghệ địa
phương năm 2021(Đ/c Thông)

Ngày

CHIỀU

SÁNG

- Họp thẩm định kinh phí Đề tài:
“Đánh giá hiệu quả mô hình phòng
chống sốt xuất huyết thông qua
trường học tại huyện Long Thành”
Thứ năm (Đ/c Thông, Đ/c Hậu, P.QLK, thành
09/12/2021 viên hội đồng)

- Họp hội đồng tư vấn xác định danh
mục nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp tỉnh năm 2022 thuộc
chương trình “Áp dụng tiến bộ KH
– CN các mô hình bảo vệ, nâng cao
sức khỏe cộng đồng” (Đ/c Thông,
P.QLK, thành viên hội đồng)
- Họp BCH Hội chôm chôm CDĐL
Long Khánh tại UBND Tp.Long
Khánh (Đ/c Hậu, P.QCN)

Thứ sáu
10/12/2021

- Họp xét trao giải Chương trình 6 - Tham dự Hội nghị nâng cao nhận
năm 2021 (Đ/c Thông, VP sở)
thức chuyển đổi số cho lãnh đạo tỉnh
- Họp xét trao giải Hội thi Nông dân Đồng Nai (Ban giám đốc Sở)
giỏi ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản - Họp giao ban cán bộ chủ chốt, Ban
xuất nông nghiệp (Đ/c Thông, VP sở) 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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