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Đồng Nai, ngày 02 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
(từ ngày 01/8/2022 đến 05/8/2022)
Ngày

SÁNG

CHIỀU
- Họp giao ban cán bộ chủ chốt (Ban Họp hội đồng tư vấn đánh giá,
giám đốc sở, Trưởng/phó các phòng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm
vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:
đơn vị).
Đề tài “Ứng dụng công nghệ 4.0 vào
Thứ hai
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
01/8/2022
Đồng Nai” do Trường Đại học Kinh
tế TPHCM chủ trì thực hiện (Đ/c
Thông, P.QLK, các thành viên hội
đồng)
- Dự họp nghe báo cáo tình hình thực
hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc
phòng an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu
năm 2022, 1 số nhiệm vụ trọng tâm
Thứ ba trong các tháng còn lại năm 2022 tại
02/8/2022 UBND tỉnh (Đ/c Thông)
- Dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND
sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X và
sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IV
tại Trảng Bom (Đ/c Hậu)
- Làm việc, trao đổi về triển khai các - Dự họp nghe báo cáo tình hình
hoạt động khoa học công nghệ tại tỉnh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022
Đồng Nai với Trường Đại học Kinh tế tại Tp. Biên Hòa (Đ/c Hậu)
Thứ tư
TP. Hồ Chí Minh (Đ/c Thông, P.QLK,
03/8/2022
các sở ban ngành)
- Dự họp giao ban kinh tế xã hội tháng
8 (Đ/c Hậu)
- Dự Lễ ra mắt làng tư duy thiết kế đổi Họp đoàn kiểm tra, đánh giá trong
mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí quá trình thực hiện nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh đề tài: “Đánh giá
Minh (Đ/c Thông)
thực trạng và đề xuất giải pháp phát
Họp
đoàn
kiểm
tra,
đánh
giá
trong
quá
huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh
Thứ năm
trình
thực
hiện
nhiệm
vụ
KH&CN
cấp
Đồng Nai” (Đ/c Hâu, P.QLK, các
04/8/2022
tỉnh (đợt 3): Đề tài “Phát huy nguồn lực thành viên hội đồng)
các tôn giáo đóng góp cho sự phát triển
của Đồng Nai” (Đ/c Hậu, P.QLK, các
thành viên hội đồng).

Ngày

SÁNG
- Dự họp xét kết quả chấm thi cuộc thi
sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tại
Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật
tỉnh Đồng Nai (Đ/c Đạt).

- Dự họp báo thông báo tình hình kinh
tế 6 tháng đầu năm và phương hướng 6
tháng cuối năm 2022 (Đ/c Thông)
- Dự “Hội nghị cập nhật tiến bộ khoa
học kỹ thuật trong phục vụ sản xuất
Thứ sáu
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
05/8/2022
năm 2022” trên địa bàn thành phố Biên
Hòa (Đ/c Hậu) (cả ngày)
- Dự lễ kỷ niệm ngày hội toàn dân bảo
vệ an ninh tổ quốc tại Tổng công ty cao
su Đồng Nai (Đ/c Đạt)
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

Làm việc với Đơn vị tư vấn lập Quy
hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(Đ/c Thông)

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