UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày

/TB-SCT

tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Sở Công Thương
(Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019)

Ngày

Thứ hai
(22/4/2019)

Thứ ba
(23/4/2019)

Sáng
- Hội ý BLĐ Sở + LĐ các phòng,
TT.XTTM.
- Tiếp dân và doanh nghiệp định kỳ (LĐ
Sở + Ttra)
- 9h, làm việc tại Sở Tài chính về việc sữa
chữa trụ sở TTKC&TVPTCN (A.Phương
+ TTKC&TVPTCN)
- 8h, làm việc với đoàn công tác UB KTQH
tại Hội trường tầng 1 – Trụ sở khối nhà nước
tỉnh (A.Dũng + P.KH)
- 8h30, dự Hội thảo về cơ chế khuyến khích
phát triển điện mặt trời tại Công ty điện lực
ĐN (A.Phong + P.KT&NL)
- Đi công tác tại Hà Nội từ ngày 23/4/2019
đến ngày 24/4/2019 (A.Phương + P.CN +
TTKC&TVPTCN)
- Tập huấn hệ thống TE-FOOD (Quản lý đàn
chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh khẩn
cấp) (P.TM)

Chiều
- 15h, họp thống nhất việc kiểm
tra việc ĐKHĐ của Chi nhánh
công ty An Việt Phát tại Sở
KHĐT (P.KT&NL).

- 18h, dự Hội nghị đánh giá
chương trình khuyến công giai
đoạn 2014-2018 tại Hà Nội
(A.Dũng).

Thứ tư
(24/4/2019)

- 8h, họp bàn giao CĐCS (A.Lộc + BTV
CĐN)
- Tham gia Đoàn liên ngành 4 “Tháng
ATTP” từ ngày 24/4/2019 đến 26/4/2019
tại huyện Thống Nhất (A.Phương + Ttra +
P.CN + P.TM + các thành viên)
- Dự Hội nghị tổng kết tuyển quân
(A.Phong)
- 10h, dự họp về công tác bồi thường,
GPMB dự án công trình điện Giang Điền
(A.Phong + P.KT&NL)

- Làm việc bình thường.

Thứ năm
(25/4/2019)

- 8h, dự Hội nghị giữa năm 2019 của
HĐND tỉnh (A.Dũng + P.KH)
- 9h, họp về hỗ trợ đầu tư chợ nông thôn
(P.TM)

- Làm việc bình thường.

Ngày

Thứ sáu
(26/4/2019)

Sáng
- 6h, viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ
niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn
miền Nam (BLĐ Sở + các phòng, đơn vị
thuộc Sở)
- 8h, nghe Sở KHĐT, Sở Tài chính báo cáo
các nội dung trình kỳ họp HĐND (A.Dũng
+ P.KH)
- Làm việc vời UBND TX.Long Khánh về
công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo
Châu Phi trên địa bàn theo phân công của
Ban Chỉ đạo (A.Lộc + P.TM)

Chiều
- 14h, giao ban hạ tầng KCN khu
vực Biên Hòa (A.Phương + P.CN)
- 16h30, dự họp mặt các đồng chí
cựu CBCNV ngành CN Đồng Nai
lần thứ 20 (BLĐ Sở).

- Ghi chú: Ngoài chương trình trên sẽ tham dự các cuộc họp của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh khi có thư mời./.
Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BLĐ Sở CT;
- Các phòng, các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Tram-lichcongtactuan)

Vương Trọng Sánh

