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Đồng Nai, ngày 25 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
(từ ngày 25/7/2022 đến 29/7/2022)
Ngày

SÁNG

CHIỀU

- Họp giao ban cán bộ chủ chốt (Ban Họp Hội đồng điều phối Hệ sinh
giám đốc sở, Trưởng/phó các phòng thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 (Đ/c
đơn vị).
- Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Thông, Tổ KNĐMST)

Thứ hai
25/7/2022 của Quốc hội khóa XV về công tác
giám sát việc thực hiện chính sách,
pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống
lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai (Đ/c Hậu) (cả ngày)

- Gặp gỡ và làm việc với Hiệp hội - Hội nghị thống nhất nội dung,
doanh nghiệp Đài Loan (Đ/c Thông)
chương trình kỳ họp thứ 9 - kỳ họp
chuyên đề năm 2022 HĐND tỉnh
khóa X. (Đ/c Thông)
- Họp Hội đồng trường Trường Đại học
- Họp báo cáo việc thu hồi đất và xử
Đồng Nai (Đ/c Đạt)
lý các vướng mắc trong thực hiện
thủ tục đất đai tại Khu Công nghệ
cao Công nghệ sinh học tại UBND
Thứ ba
tỉnh (Đ/c Lộc, Trung tâm TKC)
26/7/2022
- Mời họp nghe các đơn vị báo cáo
công tác phối hợp với đơn vị tư vấn
trong lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050, trao đổi 1 số nội dung
liên quan đến công tác lập quy
hoạch tỉnh. (Đ/c Hậu)
- Tổ chức “Hội nghị cập nhật tiến bộ
khoa học kỹ thuật trong phục vụ sản
xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai năm 2022” trên địa bàn
Thứ tư huyện Xuân Lộc. (Đ/c Hậu, Văn phòng
27/7/2022 Sở, Phòng QCN, TKC) (cả ngày).
- Dự lễ kỷ niệm và biểu dương thương
binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ nhân kỷ
niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ
(Đ/c Lộc).

Hội đồng tư vấn xác định danh mục
nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp tỉnh năm 2022 thuộc Chương
trình “Áp dụng đồng bộ tiến bộ
KHCN trong các ngành công
nghiệp và dịch vụ phát triển sản
phẩm – hàng hóa chế biến có lợi thế
so sánh và sản phẩm thế hệ mới”
(Đ/c Thông, Phòng QLK)

Ngày

SÁNG
- Đoàn kiểm tra, đánh giá trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp
tỉnh (đợt 3): “Nghiên cứu biện pháp kỹ
thuật sản xuất rau cần nước đạt chuẩn
VietGAP tại xã Gia Kiệm, huyện
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai” (Đ/c Đạt,
Phòng QLK)

CHIỀU

- Dự tiếp công dân định kỳ (Đ/c - Hội nghị Sơ kết giai đoạn 1
Thông).
“Chương trình 1 triệu sáng kiến – nỗ
- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm
19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban chiến thắng đại dịch COVID-19
Bí thư (khóa XI), Thông tri số 22- (Đ/c Hậu)

TT/TU ngày 10/7/2013 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy
Thứ năm nghề cho lao động nông thôn trên địa
28/7/2022 bàn tỉnh”. (Đ/c Hậu, Phòng QCN)
- Trao đổi, thống nhất nội dung, khối
lượng và dự toán theo quy định của
ngành đối với dự án “Vườn Bảo tồn và
Phát triển cây thuốc quốc gia Nam Bộ
tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa
Đồng Nai giai đoạn 2021- 2030” để
tham mưu UBND tỉnh phê duyệt (Đ/c
Đạt, Phòng QLK)
- Họp Hội đồng KH&CN đánh giá,
nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp
Thứ sáu tỉnh: Đề tài “Ứng dụng công nghệ 4.0
29/7/2022 vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Đồng Nai”. (Đ/c Thông, Phòng QLK)

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.

- Làm việc Đại học Nông Lâm TP
HCM trao đổi về triển khai các hoạt
động khoa học công nghệ trong lĩnh
vực nông nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
(Đ/c Thông; Sở NN và PTNT và
phòng QLK)
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