THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Sở Công Thương
(Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)
Ngày

Thứ hai
(14/01/2019)

Thứ ba
(15/01/2019)

Thứ tư
(16/01/2019)

Sáng
- Hội ý BLĐ Sở + LĐ các phòng,
TT.XTTM.
- Tiếp dân và doanh nghiệp định kỳ (LĐ Sở
+ Ttra)
- 8h, tham dự sự kiện tại trường Đại học
Lạc Hồng (P.CN)
- Triển khai đề án xử lý chất màu hữu cơ
trong nước thải – cả tuần (P.KT&NL)
- 8h, dự Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện
NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh tại Hội trường
lớn – trụ sở Tỉnh ủy (A.Dũng).
- 8h, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc
triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội
vụ (A.Lộc)
- 8h30, họp rà soát đơn giản hóa thủ tục
hành chính, cải cách hành chính
(A.Phương + Lãnh đạo các phòng).
- 8h30, họp về đầu tư dự án điện mặt trời
nổi trên hồ Trị An (A.Phong + P.KT&NL)
- 9h30, làm việc với công ty TNHH MTV
điện lực Đồng Nai (BLĐ Sở)
- 8h, họp xử lý chồng chéo trong kế hoạch
thanh tra, kiểm tra năm 2019 tại Thanh tra
tỉnh (Ttra).
- Tham quan và làm việc với công ty
Okatsune (VP).
- Tham dự Hội thảo “Chuỗi cung ứng có
trách nhiệm ở Châu Á” tại TP.HCM – cả
ngày (P.CN)
- 8h, hội nghị Tổng kết ngành Dân vận và
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Đồng
Nai năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm
2019 tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai
(A.Phương).
- Đoàn kiểm tra ATTP làm việc tại huyện
Vĩnh Cửu (A.Phương + Ttra + P.CN +
Thành viên Đoàn).
- 9h, họp về đầu tư TBA 110kV Phước
Bình (A.Phong + P.KT&NL)
- Tham mưu và làm việc với công ty Huỳnh
Đức và công ty Tinh Nguyên Hảo (P.CN)
- Tham gia đoàn liên ngành PCCC từ ngày
16/01/2019 đến 18/01/2019 - cả ngày
(P.KT&NL)

Chiều

- 14h, họp BCĐ kinh tế tập thể
(A.Lộc)
- 13h, tham dự sự kiện tại trường Đại
học Lạc Hồng (VP)

- 14h, dự Hội nghị tổng kết công ty
điện lực Đồng Nai (A.Phong +
P.KT&NL)
- 16h30, dự Liên hoan tổng kết hoạt
động SXKD năm 2018 tại Công ty CP
Cảng Đồng Nai (A.Phong)
- 16h30, dự bữa cơm thân mật cùng
với cán bộ, công nhân viên Qũy đầu tư
phát triển (A.Phong)

- 13h30, giao ban định kỳ tháng
01/2019 tập trung rà soát xây dựng
CTCT 2019, công tác phục vụ thị
trường trước, trong và sau tết (Trưởng
các Phòng, Đơn vị).

Ngày

Thứ năm
(17/01/2019)

Thứ sáu
(18/01/2019)

Sáng
- 7h, kiểm tra hiện trạng sử dụng VLNCN
tại nghĩa trang An Viên – Quang Trung,
Thống Nhất (A.Phong + P.KT&NL)
- Đoàn kiểm tra ATTP làm việc tại huyện
Vĩnh Cửu (A.Phương + P.Ttra + P.CN +
Thành viên Đoàn).
- Họp triển khai kế hoạch năm 2019 Nhóm
điều phối viên tỉnh (A.Phương + P.CN +
VP).
- Kiểm tra bán hàng lưu động tại huyện
Xuân Lộc, huyện Tân Phú (P.TM).

- 8h, Hội nghị Đảng viên Sở năm 2018 tại
Nhà khách 71 (tất cả Đảng viên).

Chiều

- 14h, dự Hội nghị tổng kết ngành Hải
quan năm 2018 (A.Lộc).

- 13h30, dự Hội nghị tổng kết công tác
năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm
2019 của ngành Xây dựng Đồng Nai
(A.Phương)
- 14h, Ban Giám đốc Sở nghe phương
án sữa chữa TTKC&TVPTCN (BLĐ
Sở + VP + P.KH)

