THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Sở Công Thương
(Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)
Ngày

Thứ hai
(07/01/2019)

Thứ ba
(08/01/2019)

Thứ tư
(09/01/2019)

Sáng
- 7h30, họp Hội nghị cán bộ chủ chốt
thông qua kiểm điểm Đảng ủy Sở năm
2018 (Cán bộ chủ chốt).
- 8h, kiểm tra thực tế tại các cơ sở đề nghị
cấp GCN đủ điều kiện ATTP – cả ngày
(P.QLCN).
- 9h30, hướng dẫn Quy trình, hồ sơ thủ tục
và nội dung trong việc đấu thầu mô hình
Quản lý chợ Long Khánh (A.Lộc +
P.QLTM).
- 8h, tiếp xúc cử tri tại xã Long Tân huyện
Nhơn Trạch (A.Dũng).
- 8h, làm việc với Đoàn giám sát Quốc hội
về giám sát t/h chính sách pháp luật về
Quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai có
hiệu lực thi hành đến nay tại tỉnh Đồng Nai
– cả ngày (BLĐ Sở).
- 8h, kiểm tra thực tế tại các cơ sở đề nghị
cấp GCN đủ điều kiện ATTP – cả ngày
(P.QLCN).
- 8h, họp giải quyết trường hợp trồng cây
vi phạm hành lang an toàn điện cao áp tại
Vĩnh Cửu (P.KT&QLNL).
- Họp Hội liên hiệp Khoa học Đồng Nai
(P.KT&QLNL).
- Họp v/v gia hạn sử dụng đất cho 04
doanh nghiệp SXKD trên địa bàn Tp.BH
(P.QLCN).
- Tập huấn sử dụng phần mềm Báo cáo
Ngành Thông tin và Truyền Thông tại Sở
TT&TT (VP).
- 8h30, họp thực hiện kết luận thanh tra
5117 (A.Dũng + P.Ttra).
- 8h30, họp thống nhất ý kiến báo cáo
UBND tỉnh về kho chứa của ICD Tân
Cảng (P.KT&QLNL).

Chiều

- 14h, họp gia hạn tiến độ thực
hiện công trình (A.Phong
+P.KT&QLNL).

- 13h30, họp tổ chuyên viên
giúp việc Ban chỉ đạo Nông
nghiệp-Nông dân-Nông thôn
tại Sở NN&PTNT (P.KHTC).

- Làm việc bình thường.

Ngày

Thứ năm
(10/01/2019)

Thứ sáu
(11/01/2019)

Sáng
- Họp Tổ xử lý công việc nhanh của Sở
(A.Phương + Các thành viên Tổ)

- 8h, họp Hội đồng xét thẩm định công
nhận địa phương đạt chuẩn NTM và NTM
nâng cao (A.Phong).
- 8h, hội nghị Tiết kiệm năng lượng –
DEPP tại Tp.HCM – cả ngày (A.Phong +
P.KT&QLNL).
- 7h45, dự Hội nghị toàn quốc tổng kết
công tác dân vận và đánh giá kết quả t/h
“Năm dân vận chính quyền” 2018, triển
khai nhiệm vụ công tác năm 2019
(A.Phương).
- 8h, kiểm tra bán hàng lưu động – cả ngày
(A.Lộc + P.QLTM).
- 8h, dự Hội nghị tổng kết công tác Công
an năm 2018 triển khai nhiệm vụ công tác
năm 2019 tại Hội trường A Công an tỉnh
(A.Dũng).
- Thực hiện các đề án (P.KT&QLNL).

Chiều

- Làm việc bình thường.

- Làm việc bình thường.

