THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Sở Công Thương
(Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019)
Ngày

Thứ hai
(21/01/2019)

Thứ ba
(22/01/2019)

Thứ tư
(23/01/2019)

Thứ năm
(24/01/2019)

Thứ sáu
(25/01/2019)

Thứ bảy
(26/01/2019)

Sáng

Chiều

- Hội ý BLĐ Sở + LĐ các phòng,
TT.XTTM.
- Tiếp dân và doanh nghiệp định kỳ (LĐ
Sở + Ttra)
- Kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết
tại huyện Định Quán từ ngày 21/01/201922/01/2019 (A.Phương + Ttra + P.CN)
- 9h, họp tem truy xuất nguồn gốc nông sản
(A.Lộc + P.TM)
- 7h30, thẩm định điều kiện kho chứa hóa
chất tại KCN Gò Dầu (P.KT&NL)

- 14h, dự Hội nghị trực tuyến toàn
quốc Tổng kết công tác năm 2018,
triển khai nhiệm vụ năm 2019 của
BCĐ 138/CP và BCĐ 389/QG
(A.Dũng)
- 14h, dự Hội nghị triển khai nhiệm
vụ 2019 ngành Thanh tra Đồng Nai
(A.Dũng + Ttra)
- 13h30, dự Hội nghị Ủy ban Hội tỉnh
lần thứ XII – Khóa VI (mở rộng)
(VP)
- Triển khai đề án – cả tuần
(P.KT&NL)

- 7h30, dự Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh
(A.Lộc)
- Tham gia giám sát đoàn liên ngành 389
từ ngày 22/01/2019-23/01/2019 (Ttra)
- 9h, họp xem xét thỏa thuận đấu nối cầu
Phước An tại Sở GT&VT (P.KT&NL)
- Kiểm tra kiến thức ATTP tại Công ty CP
Bách Hóa Xanh (P.CN + P.TM)
- Họp phương án thiết kế “Công viên hoa
Vĩnh Cửu” tại Thủy điện Trị An
(P.KT&NL)
- Kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết
tại huyện Cẩm Mỹ từ ngày 24/01/201925/01/2019 (A.Phương + Ttra + P.CN)
- Kiểm tra thị trường Tết tại huyện Tân
Phú – cả ngày (A.Lộc + P.TM)
- Dự lễ công bố xã Bình Hòa và xã Bình
Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
2018 (A.Phong)
- Đi thăm và chúc Tết vùng 2 Hải
quân/QCHQ và Bộ tư lệnh vùng cảnh sát
biển 3 tại Vũng Tàu (A.Dũng)
- Kiểm tra thị trường Tết tại TX. Long
Khánh và huyện Long Thành – cả ngày
(A.Lộc + P.TM)
- Dự tổng kết Đảng bộ khối năm 2018
(A.Phương)

- Kiểm tra kiến thức ATTP tại Công
ty CP Bách Hóa Xanh (P.CN +
P.TM)

- Làm việc bình thường.

- 17h, dự lễ mừng xuân Kỷ Hợi 2019
với LLVT tỉnh Đồng Nai tại Bộ
CHQS tỉnh (A.Dũng).

- 17h, dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ
Quân sự và Phong trào Thi đua quyết
thắng năm 2018, đón chào năm mới
Kỷ Hợi 2019 (A.Phương).

- Đi tặng quà Tết huyện Thống Nhất (Đoàn Thanh niên).

