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Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
(từ ngày 25/4/2022 đến 29/4/2022)
Ngày

Thứ hai
25/4/2022

Thứ ba
26/4/2022

Thứ tư
27/4/2022

Thứ năm
28/4/2022

SÁNG
- Dự lễ công bố quyết định về công tác
cán bộ (Ban Giám đốc)
- Họp làm rõ và giải quyết những vấn
đề khó khăn, vướng mắc của đề tài:
“Nghiên cứu xác định nguồn gốc và đề
xuất biện pháp xử lý, khắc phục hàm
lượng Crom cao trong đất tại Thị xã
Long Khánh tỉnh Đồng Nai” (Đ/c Đạt,
P.QLK, thành viên hội đồng)
- Lễ khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng
Ngày đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ
tại Golden Palace (Ban giám đốc,
P.QCN, các thành viên tham dự).
- Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh
niên, chủ đề “Văn hóa sở hữu trí tuệ Nét đẹp của thế hệ trẻ hôm nay”. (Đ/c
Hậu).
- Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra,
giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
năm 2022 (lớp thứ nhất).
Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ trong
kỹ nguyên số giai đoạn 2022-2025 định
hướng 2030” (Đ/c Đạt, P.QCN, các
thành viên tham dự)

CHIỀU
- Làm việc với các Trưởng phòng
và Văn phòng nghe báo cáo công
tác chuẩn bị Ngày Khoa học và
Công nghệ 18/5 (Ban Giám đốc,
Trưởng các đơn vị)
- Họp Tổ triển khai khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo Sở (Đ/c Thông,
Thành viên Tổ)

- Dự hội nghị tập huấn đại biểu HĐND
các cấp tỉnh Đồng Nai năm 2022 tại
UBND tỉnh Đồng Nai (Đ/c Hậu).
- Họp Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2021:
Đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát
triển nguồn gen các loài Lan một lá
(Nervila spp) tại Khu Bảo tồn thiên
nhiên – Văn hóa Đồng Nai” (Đ/c
Thông, Đ/c Đạt, thành viên hội đồng)

Làm việc bình thường

- Hội thảo “Sở hữu trí tuệ với thế
hệ trẻ”. (Đ/c Hậu).

Làm việc với UBND thành phố
Biên Hòa về kết quả triển khai
thực hiện các dự án thu hồi đất tại
UBND thành phố Biên Hòa (Đ/c
Thông).

Ngày

Thứ sáu
29/4/2022

SÁNG
CHIỀU
- Lễ ký kết Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu Họp giao ban Cán bộ chủ chốt
tập thể cho các sản phẩm đặc thù (Đ/c (Ban Giám đốc, Trưởng phó đơn
Thông)
vị)
- Bế mạc Chuỗi sự kiện chào mừng
Ngày sở hữu trí tuệ thế giới (Đ/c
Thông, P.QCN, các thành viên tham
dự)
- Viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm
47 năm Ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2022) (Ban giám đốc, các
phòng/đơn vị)

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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