
      UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Số: 06/LLV-SKHCN                    Bình Dương, ngày 03 tháng 02 năm 2023 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC 

Tuần 06 từ ngày 06/02 đến ngày 12/02/2023 
(Lịch này thay cho giấy mời họp) 

 

Thứ Hai (06/02/2023) 

Sáng: 

1. PGĐ Nguyễn Minh Châu làm việc tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh. 

- Thời gian: 01 ngày 

- Địa điểm: Văn phòng Quỹ  

2. Văn phòng (PTKT Nguyễn Thị Xinh) họp trao đổi, thống nhất để tham mưu UBND 

tỉnh việc thanh toán kinh phí tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis 2022. 

- Thời gian: 10 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp A, Sở Ngoại vụ - Tầng 19 tháp A TTHC tỉnh 

Chiều: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long dự cùng HĐND tỉnh thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch nước. 

- Thời gian: 15 giờ 30 phút  

- Địa điểm: xã Phú An, thị xã Bến Cát 

 

Thứ Ba (07/02/2023) 

Sáng: 

1. Phòng QLCN&TTCN tham dự Hội thảo trực tuyến về kinh nghiệm của Nhật Bản 

trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Theo hình thức trực tuyến trên phần mềm Microsoft Team 

Chiều: 

1. Họp Ban khoán chi thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Khoa học và Công nghệ 

(mời đại diện BCH Công đoàn dự họp). 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Hội trường Sở 

2. BGĐ Sở, Đảng ủy, BCH Công đoàn họp thông qua văn kiện Hội nghị công chức, viên 

chức và người lao động năm 2023. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường Sở 

3. BGĐ Sở, toàn thể đoàn viên công đoàn Văn phòng Sở tham gia Hội nghị lấy ý kiến 
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giới thiệu nhân sự BCH, Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. 

- Thời gian: 15 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường Sở 

4. PGĐ Nguyễn Minh Châu, Văn phòng (Cv Nguyễn Minh Thông, Cv Đoàn Thị Ánh 

Ngọc) kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại Văn phòng Sở KH&CN. 

- Thời gian: 13 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường Sở 

5. Phòng QLKH (Cv Tăng Công Trường) họp thẩm định hồ sơ dự án Đánh giá tác động 

biến đổi khí hậu đến các hồ chứa và đề xuất các biện pháp thích ứng. 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Phòng họp A Sở NN&PTNT – Tầng 3 tháp A TTHC tỉnh 

 

Thứ Tư (08/02/2023) 

Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long, Phòng QLKH (TP Nguyễn Mộng Giang, Cv Tăng Công 

Trường), Văn phòng (Cv Mai Thị Luận) họp các nội dung liên quan đề tài: Nghiên cứu 

phát triển mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao theo định hướng phát triển 

làng thông minh. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Theo hình thức trực tuyến 

2. Chi cục TDC, Phòng QLKH, Văn phòng (PCVP Trần Đình Trúc, PTKT Nguyễn Thị 

Xinh, Cv Lê Thị Thanh Tâm), Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ họp thống nhất 

phương án triển khai Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND tỉnh ban hành quy định mức 

chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 và Thông tư số 

15/2022/TT-BKHCN có quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030. 

- Thời gian: 08 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Phòng họp Chi cục TDC 

3. TTTT&TKKHCN (GĐ Trần Trọng Tuyên) dự họp mặt báo chí đầu năm 2023. 

- Thời gian: 09 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh  

Chiều: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long, TTTT&TKKHCN (GĐ Trần Trọng Tuyên), Phòng 

QLCN&TTCN (TP Phan Thị Thuỳ Trang, Cv Nguyễn Thị Thu Hà, Cv Trần Thanh 

Nam) tiếp và làm việc với phái đoàn Ban Quan hệ Quốc tế tỉnh Noord – Brabant, vương 

quốc Hà Lan đến làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thời gian: 14 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Hội trường Sở 
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2. PGĐ Nguyễn Minh Châu họp UBND tỉnh về các nội dung: (1) Dự thảo Quyết định 

ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh; (2) Dự thảo Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; (3) Dự thảo Quyết định Quy định 

điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối 

với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh 

 

Thứ Năm (09/02/2023) 

Sáng: 

1. Toàn thể CC, VC, NLĐ dự Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Ứng dụng TBKHCN  

Chiều: 

1. Toàn thể CC, VC, NLĐ dự Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành Khoa học và Công 

nghệ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Tổng kết công tác tổ chức 

TECHFEST Quốc gia năm 2022 (mời VC, NLĐ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

tỉnh cùng dự). 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh 

 

Thứ Sáu (10/02/2023) 

Sáng: 

1. Ban Giám đốc, Phòng QLCN&TTCN, Văn phòng (PCVP Trần Đình Trúc), 

TTTT&TKKHCN (GĐ Trần Trọng Tuyên) họp với các Sở ngành thống nhất ý kiến 

dự thảo Đề án hoạt động Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh 

giai đoạn 2023 – 2025. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh 

2. Phòng QLKH (TP Nguyễn Mộng Giang) thẩm định kinh phí đề tài cấp cơ sở của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề tài: (1) Nghiên cứu phát triển hệ thống thư viện công 

cộng tỉnh Bình Dương theo hướng hiện đại, thông minh; (2) Nghiên cứu, bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. 

- Thời gian: Cả ngày, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp Sở VH,TT&DL – Tầng 12B tháp A, TTHC tỉnh 

Chiều: 

1. PGĐ Nguyễn Minh Châu làm việc tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh. 

- Thời gian: 01 buổi 

- Địa điểm: Văn phòng Quỹ  
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2. Phòng QLCN&TTCN (Cv Nguyễn Thị Thu Hà) họp Ban vận động thành lập Hội hữu 

nghị Việt Nam – Hà Lan tỉnh Bình Dương. 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh  

 

 

Thông báo:  

1. Trực cơ quan ngày thứ Bảy, Chủ nhật (02 ngày): PGĐ Nguyễn Minh Châu, Phòng 

QLCN&TTCN, Dương Minh Tiến (lái xe). 

2. Tiếp công dân tuần từ 06/02 đến 10/02/2023: Phó Chánh Thanh tra Ngô Văn Sĩ 

3. TP Nguyễn Mộng Giang (Trưởng nhóm), PTP Bùi Thị Hồng Thu, Cv Trần Thanh 

Trung, Cv Nguyễn Thị Thu Hà, Cv Hoàng Ngọc Diệu Hiền trực khóa cửa cơ quan, 

cửa vận chuyển hàng, cửa thoát hiểm, tắt cầu dao 2 tủ điện, tắt máy photocopy, kiểm 

tra toàn cơ quan (từ ngày 06/02/2023 đến 10/02/2023). Trưởng nhóm phân công cán 

bộ thực hiện./. 

 

Nơi nhận: TL. GIÁM ĐỐC 

- Văn phòng UBND tỉnh; KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
- BGĐ Sở; PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;    

- Lưu: VP.   

 

 

 

 

 Trần Đình Trúc  
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