THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Sở Công Thương
(Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019)
Ngày

Thứ hai
(04/3/2019)

Thứ ba
(05/3/2019)

Thứ tư
(06/3/2019)

Thứ năm
(07/3/2019)
Thứ sáu
(08/3/2019)

Sáng
- Hội ý BLĐ Sở + LĐ các phòng,
TT.XTTM.
- Tiếp dân và doanh nghiệp định kỳ (LĐ
Sở + Ttra)
- 8h, họp giao ban bốn bên về KT-XH
tháng 02/2019 (A.Dũng)
- 9h, họp BTV Đảng ủy Sở (BTV)
- 9h30, họp BCH Đảng ủy Sở (BCH)
- Họp cập nhật, điều chỉnh xây dựng
công trình thương mại (siêu thị) (A.Lộc
+ P.TM)
- 8h, tham dự Hội nghị Ban Chấp hành;
Ban Thường vụ và Hội nghị CBCC của
khối (A.Dũng)
- 8h30, họp đoàn Đan Mạch (DEPP) về
phát triển carbon thấp trong công nghiệp
tại Sở (A.Phong + P.KT&NL)
- Khảo sát cụm công nghiệp (A.Phương +
P.CN)
- Tham gia đoàn giám sát của ĐBQH tại
TX.Long Khánh (P.KT&NL).
- Họp hỗ trợ nông dân tạm trữ hồ tiêu
(A.Lộc + P.TM)
- 8h, dự họp về vướng mắc công trình
điện cao thế trên địa bàn tỉnh (A.Phong
+ P.KT&NL)
- Thẩm định Vinmart và Co-op food tại
TP.Biên Hòa (P.TM)
- Tham gia đoàn liên ngành ATTP sau
Tết tại huyện Cẩm Mỹ từ ngày
07/3/2019-08/3/2019 (A.Phương +
P.CN + Ttra)
- Tham gia đoàn giám sát của ĐBQH tại
Công an tỉnh (P.KT&NL)
- Làm việc bình thường.

Chiều
-13h30, họp đoàn Đan Mạch (DEPP)
về phát triển carbon thấp trong công
nghiệp tại Sở (A.Phong +
P.KT&NL)
- 14h30, dự sinh hoạt Chi bộ
TTKC&TVPTCN (A.Phương)
- 15h, đi công tác Hà Nội từ ngày
04/3/2019-05/3/2019 (A.Lộc)
- 13h30, sinh hoạt Chi bộ (CB2)

- 14h, sinh hoạt Chi bộ (CB1)
- 14h, sinh hoạt Chi bộ (CB3)
- Tham gia đoàn giám sát của ĐBQH
tại huyện Trảng Bom (P.KT&NL).

- 14h, họp BCH Công đoàn ngành
Công Thương (A.Lộc + CĐ ngành).
- 14h, dự họp xử lý một số vấn đề khó
khăn, vướng mắc của CCN gốm Tân
Hạnh, TP.Biên Hòa (A.Phương +
P.CN)
- 14h, rà soát, kiểm tra nội dung đơn
yêu cầu rút giấy phép kinh doanh
xăng dầu (A.Lộc + P.TM).
- Làm việc bình thường.

