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Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
(từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021)
Ngày
SÁNG
CHIỀU
- Chủ trì sự kiện Ngày Hội Khoa học - Tham gia đoàn kiểm tra số 4
Thứ hai và Công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2021 (Đ/c Thông)
27/12/2021 tại Quảng trường tỉnh (Ban giám đốc,
các phòng/đơn vị)
- Dự "Lễ tuyên dương, tôn vinh các lực - Họp hội đồng sáng kiến lĩnh vực
lượng tuyến đầu, các tổ chức, cá nhân, QLGD -27-2021 (Anh Thông,
doanh nhân, chức sắc, nhà tu hành P.QCN, thành viên hội đồng)
trong phòng, chống dịch COVID-19
tỉnh Đồng Nai" tại Quảng trường tỉnh
(Đ/c Đạt)
Thứ ba - Họp hội đồng sáng kiến lĩnh vực
28/12/2021 QLGD -27-2021 (Anh Thông, P.QCN,
thành viên hội đồng)
- Dự hội nghị "Hướng dẫn Nghị định
142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 và
nộp hồ sơ trực tuyến về an toàn bức xạ
và hạt nhân trên cổng dịch vụ công tỉnh
Đồng Nai" (Đ/c Hậu, P.QCN)
- Dự lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập - Dự họp Thành viên Ủy ban nhân
huyện Xuân Lộc (Đ/c Thông)
dân tỉnh (Đ/c Thông)
- Họp bàn giao kết quả đề tài:
“Nâng cao chất lượng diễn tập
chiến đấu phòng thủ xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc”
(Đ/c Thông, P.QLK, thành viên
hội đồng)
Thứ tư
29/12/2021
- Họp kiểm tra, đánh giá quá trình
thực hiện nhiệm vụ KH&CN của
đề tài “Nghiên cứu giá trị của
CIM, nội soi CLO test và PCR
chẩn
đoán
vi
khuẩn
H. pylori trong bệnh viêm loét dạ
dày – tá tràng tại tỉnh Đồng Nai”
(Đ/c Hậu, P.QLK, thành viên hội
đồng)

Ngày

SÁNG
- Tham gia đoàn kiểm tra số 4 tại
Huyện ủy Xuân Lộc (Đ/c Thông)
- Dự tổng kết và trao giải hội thi sáng
Thứ năm tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2021
30/12/2021 tại Đài phát thanh truyền hình Đồng
Nai (Đ/c Đạt)
- Trực tiếp công dân tại huyện Trảng
Bom (Đ/c Hậu)
- Tham gia đoàn kiểm tra số 4 tại
Thứ sáu Huyện ủy Cẩm Mỹ (Đ/c Thông).
31/12/2021
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.

CHIỀU
- Đảng ủy Sở làm việc với UBKT
Đảng ủy khối (Đảng ủy Sở)

- Họp toàn thể cơ quan tại Hội
trường lớn (Ban Giám đốc)

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