
 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: 18/LLV-SKHCN                    Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC 

Tuần 18 từ ngày 02/5 đến ngày 08/5/2022 
(Lịch này thay cho giấy mời họp) 

 

 

Thứ Hai (02/5/2022) 

1. Công chức, viên chức, người lao động nghỉ bù lễ kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng 

hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5 (công chức 

được phân công tham gia trực cơ quan theo Thông báo số 21/TB-SKHCN ngày 

22/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ). 

 

Thứ Ba (03/5/2022) 

1. Công chức, viên chức, người lao động nghỉ bù lễ kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng 

hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5 (công chức 

được phân công tham gia trực cơ quan theo Thông báo số 21/TB-SKHCN ngày 

22/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ). 

 

Thứ Tư (04/5/2022) 

Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long, PGĐ Nguyễn Bình Phước dự hội nghị công bố quyết định 

về công tác cán bộ. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy 

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu làm việc tại Quỹ phát triển KHCN tỉnh. 

- Thời gian: 01 buổi 

- Địa điểm: Văn phòng Quỹ PTKHCN 

3. Phòng QLKH (Cv Thái Minh Thư) tham gia đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế 

các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút  

- Địa điểm: xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên 

Chiều: 

1. BGĐ Sở, lãnh đạo phòng, đơn vị; đại diện BCH Công đoàn, Chi đoàn họp: 

Nội dung 01: Giao ban định kỳ tháng 5 (Mời đ/c Nguyễn Hoàng Lê, Nguyễn Minh 

Thông cùng dự). 
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- Thời gian: 13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút 

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

Nội dung 02: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ. 

- Thời gian: 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút 

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

Nội dung 03: Lập thủ tục bổ nhiệm lại chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng (mời toàn thể công chức CCTĐC cùng dự). 

- Thời gian: 16 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút 

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

2. Phòng QLKH (Cv Thái Minh Thư) tham gia đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế 

các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút  

- Địa điểm: xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo 

  

Thứ Năm (05/5/2022) 

Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2022. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh 

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu làm việc tại Quỹ phát triển KHCN tỉnh. 

- Thời gian: 01 ngày 

- Địa điểm: Văn phòng Quỹ PTKHCN 

3. Phòng QLKH (Cv Thái Minh Thư) tham gia đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế 

các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút  

- Địa điểm: xã Phước Sang, huyện Phú Giáo 

Chiều: 

1. Phòng QLKH (Cv Thái Minh Thư) tham gia đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế 

các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút  

- Địa điểm: xã An Linh, huyện Phú Giáo 

 

Thứ Sáu (06/5/2022) 

Sáng: 

1. PGĐ Nguyễn Minh Châu họp về phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch 

xây dựng của thành phố Dĩ An. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút  

- Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy 
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2. Phòng QLKH (Cv Thái Minh Thư) tham gia đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế 

các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút  

- Địa điểm: xã An Long, huyện Phú Giáo 

Chiều: 

1. Chi bộ 1 sinh hoạt định kỳ tháng 5/2022.  

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường Sở  

2. Chi bộ 2 sinh hoạt định kỳ tháng 5/2022. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút  

- Địa điểm: Trung tâm Kỹ thuật TĐC 

3. Chi bộ 3 sinh hoạt định kỳ tháng 5/2022. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

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

4. Phòng QLKH (Cv Thái Minh Thư) tham gia đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế 

các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút  

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

 

Thông báo:  

1. Trực cơ quan ngày thứ Bảy, Chủ nhật (02 ngày): GĐ Nguyễn Việt Long, Phòng 

QLCN&TTCN, Dương Minh Tiến (lái xe). 

2. Lịch tiếp công dân tuần từ 04/5 đến 06/5/2022: 

- Ngày 04/5 và 06/5/2022: Chánh Thanh tra Võ Minh Trí 

- Ngày 05/5/2022: Phó Chánh Thanh tra Ngô Văn Sĩ 

3. CTT Võ Minh Trí (Trưởng nhóm), Cv Lê Thị Thanh Tâm, Cv Trần Thanh Nam 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 04/5/2022 đến 08/5/2022). 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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