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THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
(từ ngày 20/12/2021 đến 24/12/2021)
Ngày

SÁNG

CHIỀU

- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác
Thứ hai Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tỉnh
20/12/2021
ủy (Đ/c Thông)

Làm việc bình thường

- Họp thẩm định kinh phí nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2021
đề tài “Đánh giá hiệu quả mô hình
phòng chống sốt xuất huyết thông qua

Dự họp đánh giá kết quả thực

trường học” (Đ/c Thông, P.QLK,

hiện nhiệm vụ thường xuyên

Thứ ba thành viên hội đồng)
21/12/2021
- Hội thảo về công bố Giấy chứng

năm 2021 (Đ/c Thông, Phòng

nhận và tập huấn đào tạo đối với nhãn

QLK, Trung tâm TKC và các
thành viên Hội đồng)

hiệu chứng nhận cho sản phẩm tôm
càng xanh xã Trà Cổ, huyện Tân Phú
(Đ/c Hậu, P.QCN)
- Họp tổng kết 20 năm thực hiện
Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày
18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5,
Dự họp đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ thường xuyên năm 2021
Thứ tư
22/12/2021 (Đ/c Thông, Phòng QLK, Trung tâm
TKC và các thành viên Hội đồng)

Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa IX về tiếp tục đổi
mới, phát triển và nâng cao hiệu
quả kinh tế tập thể và tổng kết 10
năm thi hành Luật Hợp tác xã
năm 2012 trên địa bàn tỉnh tại
Tỉnh ủy (Đ/c Thông)

Ngày

SÁNG
- Họp hội đồng tư vấn xác định danh

CHIỀU

mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm
2022 thuộc Chương trình “Áp dụng
đồng bộ tiến bộ KHCN trong các - Dự đại hội đại biểu Liên hiệp
ngành công nghiệp và dịch vụ phát các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh
triển sản phẩm – hàng hóa chế biến có Đồng Nai lần thứ V, nhiệm kỳ
lợi thế so sánh và sản phẩm thế hệ 2021-2026 từ ngày 23/12 mới” (Đ/c Thông, P.QLK, thành viên 24/12/2021 tại Thành ủy Biên
Thứ năm
23/12/2021 hội đồng)
Hòa (Đ/c Đạt)
- Dự tổng kết công tác kiểm tra, giám - Họp rà soát tiến độ thực hiện
sát của Ban Chấp hành Đảng bộ khối hoạt động KNĐMST (đ/c Thông
năm 2021 và triển khai phương và Tổ Triển khai KNĐMST)
hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra,
giám sát năm 2022 tại Đảng ủy khối
các cơ quan tỉnh (Ban giám đốc,
UBKT Đảng ủy)
Dự họp đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ thường xuyên năm 2021
Thứ sáu
24/12/2021 (Đ/c Thông, Phòng QLK, Trung tâm

Họp giao ban cán bộ chủ chốt,
Ban ISO.

TKC và các 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.
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