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

–––––––––––

2438

/TB-SKHCN

Ngày
Thứ hai
14/12/2020

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

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
(từ ngày 14/12/2020 đến 18/12/2020)
SÁNG
CHIỀU
- Họp giao ban cán bộ chủ chốt, Kiểm tra tại Đảng bộ quân sự tỉnh
Ban ISO
(Đ/c Phương)
- Họp Hội đồng Khoa học sơ kết
(đánh giá sơ kết và nghiệm thu)
của Dự án: “Xây dựng mô hình
chuyển đổi đất trồng mía sang
thâm canh một số loại cây ăn trái
có hiệu quả kinh tế ở xã Phước
Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh
Đồng Nai” (Đ/c Đạt, P.QLK,
thành viên hội đồng

Thứ ba
15/12/2020

- Dự Hội nghị trực tuyến triển khai
Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Làm việc với Huyện ủy Trảng
Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Bom (Đ/c Hậu)
mô hình phổ biến, giáo dục pháp
luật hiệu quả tại bộ, ngành, địa
phương tại UBND tỉnh (Đ/c Đạt)
- Kiểm tra tại Đảng bộ huyện Cẩm
Mỹ (Đ/c Đạt)
- Hội đồng công nhận Sáng kiến
tỉnh (Đ/c Hậu, P.QCN)
- Làm việc với Huyện ủy Vĩnh
Cửu (Đ/c Hậu)

Thứ tư
16/12/2020

Hội đồng công nhận Sáng kiến
tỉnh (Đ/c Hậu, P.QCN)

Làm việc bình thường

Thứ năm
17/12/2020

Họp bàn giao kết quả đề tài:
“Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt hệ
thống thiết bị tự động phát hiện
sớm và truyền tin cháy rừng cho
các khu vực có nguy cơ cháy cao
tại tỉnh Đồng Nai (Đ/c Hậu,
P.QLK)

Làm việc bình thường

Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ sáu
18/12/2020

Dự Lễ tổng kết các phong trào Hội
thi năm 2020 tại Golden Palace
(Ban giám đốc, Các phòng/đơn vị)

Làm việc bình thường
TL.GIÁM ĐỐC

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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KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Giang Vũ Văn
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