
 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Số: 28/LLV-SKHCN                    Bình Dương, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC 

Tuần 28 từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2022 
(Lịch này thay cho giấy mời họp) 

 

Thứ Hai (11/7/2022) 

Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long, Phòng QLKH dự họp Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học 

"Công tác phòng, chống dịch Covid -19, phục hồi kinh tế - xã hội từ thực tiễn tỉnh 

Bình Dương và vùng Nam Bộ". 

- Thời gian: 10 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh 

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu làm việc tại Quỹ phát triển KHCN tỉnh. 

- Thời gian: 01 buổi 

- Địa điểm: Văn phòng Quỹ PTKHCN 

3. Thanh tra Sở (PCTT Ngô Văn Sỹ), Phòng QLCNg (TP Trần Quốc Quý) lập biên 

bản vi phạm hành chính 01 đơn vị vi phạm về an toàn bức xạ. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút  

- Địa điểm: Tx. Bến Cát  

4. CCTĐC, Văn phòng (KTT Nguyễn Thị Xinh, Cv Lê Thị Thanh Tâm), P. QLKH 

họp góp ý định mức xây dựng Nghị quyết Chương trình 1322 hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm hàng hóa. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp Chi cục TĐC 

Chiều: 

1. Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, đơn vị tham gia Hội nghị thông tin chuyên đề: 

“Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam nhằm hiện thực hóa khát vọng xây 

dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh 

2. KTT. Nguyễn Thị Xinh tham gia học trực tuyến Lớp đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ 

bản về an toàn thông tin dành cho người sử dụng của Cục an toàn thông tin (theo 

hình thức trực tuyến). 

- Thời gian: Các ngày trong tuần 

- Địa điểm: Theo hình thức trực tuyến 

 

Thứ Ba (12/7/2022) 
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Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long, Phòng QLKH, Phòng QLCN&TTCN, CCTĐC dự họp góp 

ý đề xuất đặt hàng đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ khảo sát, đo lường, cập 

nhật và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp 

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu họp về Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch phát triển đô thị, Quy hoạch 

xây dựng của huyện Bàu Bàng. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy 

Chiều: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long, Phòng QLKH (TP Nguyễn Mộng Giang, Cv Thái Minh 

Thư), Văn phòng Sở (PCVP Trần Đình Trúc, Cv Mai Thị Luận) kiểm tra tiến độ đợt 

2 đề tài “Nghiên cứu xây dựng chiến lược và chính sách phát triển bền vững hệ thống 

logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp 

2. GĐ Nguyễn Việt Long, Văn phòng (Cv Nguyễn Minh Thông), CCTĐC, Phòng 

QLCN&TTCN, TTTT&TKKHCN dự họp kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể về 

công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị 

thông minh. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy 

3. GĐ Nguyễn Việt Long, Phòng QLKH (TP Nguyễn Mộng Giang, Cv Thái Minh 

Thư, Cv Hoàng Ngọc Diệu Hiền) họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, đề tài: 

Nghiên cứu xây dựng chiến lược và chính sách phát triển chuỗi dịch vụ logistics định 

hướng bền vững và liên kết vùng trên địa bàn tỉnh bình dương đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

- Thời gian: 15 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp 

4. PGĐ Nguyễn Minh Châu, TTTT&TKKHCN (GĐ Trần Trọng Tuyên) dự họp sơ kết 

hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường B – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

 

Thứ Tư (13/7/2022) 

Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long dự họp và báo cáo chuyên đề về xây dựng thành phố thông 

minh. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 
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- Địa điểm: Phòng họp Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh – Tầng 15, Tháp B, TTHC 

tỉnh 

2. GĐ Nguyễn Việt Long, Phòng QLCN&TTCN, Văn phòng, TTTT&TKKHCN tiếp 

và làm việc với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ về 

các nội dung liên quan đến việc phối hợp tổ chức sự kiện Techfest Vietnam 2022 tại 

Bình Dương (mời dự Sở Tài chính, Tổng Công ty Becamex). 

- Thời gian: 09 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp VIP, Hall B, WTC EXPO (Lô A19, Đường Hùng Vương, 

Phú Chánh, Thủ Dầu Một, Bình Dương) 

3. PGĐ Nguyễn Minh Châu, Phòng QLCN&TTCN (Cv Nguyễn Thị Thu Hà) tham  dự  

Hội  nghị  “Triển  khai  Kế  hoạch  thực  hiện  Hiệp định RCEP”  và  Lễ  ký  bàn  

giao  Cổng  thông  tin  VNTR. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút (theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Sở Công 

Thương) 

- Địa điểm: Hội trường A – Sở Công Thương 

Chiều: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long dự họp cùng Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, UVTW Đảng, Bộ trưởng làm 

Trưởng đoàn về thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW, ngày 29/8/2005 của Bộ Chính 

trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông 

Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 

2020 và Kết luận số 27-KL/TW, ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

53-NQ/TW. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy 

2. Đảng uỷ Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị tham gia Hội nghị thông tin thời sự Quý II 

năm 2022. 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh 

3. Văn phòng (Phạm Thị Phương Thuỳ) tham gia đoàn kiểm tra chéo công tác văn thư, 

lưu trữ Cụm 1. 

- Thời gian: 02 buổi (Chiều ngày 13/7, sáng ngày 14/7/2022) 

- Địa điểm: Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh 

                                                                    

Thứ Năm (14/7/2022) 

Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long dự Kỳ họp thứ sáu (thường lệ giữa năm) Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Thời gian: 07 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy 

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu làm việc tại Quỹ phát triển KHCN tỉnh. 
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- Thời gian: 01 ngày 

- Địa điểm: Văn phòng Quỹ PTKHCN 

3. Văn phòng (PCVP Trần Đình Trúc, KTT Nguyễn Thị Xinh, Cv Mai Thị Luận), 

CCTĐC, TTKTTĐC họp nội bộ về định mức KTKT dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng). 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp TTKTTĐC 

4. Các phòng, đơn vị báo cáo kết quả hoạt động KHCN đến 14/7/2022, phương hướng 

nhiệm vụ đến 14/8/2022, gửi về Văn phòng để tổng hợp. (Đề nghị gửi văn bản và 

kèm file báo cáo qua địa chỉ Email: thongnm@binhduong.gov.vn) 

Chiều: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long dự cùng Tỉnh uỷ thăm một số gia đình chính sách trên địa 

bàn thành phố Thủ Dầu Một nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022); làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một về kết 

quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 và công tác quy hoạch cán bộ. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy Thủ Dầu Một 

2. Văn phòng (PCVP Trần Đình Trúc, KTT Nguyễn Thị Xinh, Cv Mai Thị Luận), 

TTTTTKKHCN, Phòng QLCN&TTCN, Phòng QLKH họp nội bộ về định mức 

KTKT dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động 

khoa học và công nghệ) 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh  

 

Thứ Sáu (15/7/2022) 

Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long, Phòng QLKH (TP Nguyễn Mộng Giang, Cv Tăng Công 

Trường, Cv Hoàng Ngọc Diệu Hiền), Văn phòng Sở (PCVP Trần Đình Trúc, Cv Mai 

Thị Luận) họp thẩm định kinh phí đề tài “Nghiên cứu phương thức canh tác phù hợp 

với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái cho một số loại cây ăn trái và rau tại 

các huyện phía Bắc tỉnh Bình Dương”. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp 

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh lần thứ tám (mở rộng). 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh 

3. Ban Chấp hành Công đoàn Sở (PCT Lê Thị Thanh Tâm) dự Hội nghị Ban Chấp 

hành Công đoàn viên chức tỉnh mở rộng và sơ kết 06 tháng đầu năm 2022. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút  

- Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh  
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Chiều: 

1. Đảng uỷ Sở họp thông qua báo cáo tiếp đoàn Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh kiểm tra các đảng bộ cơ sở và người đứng đầu cấp ủy về việc lãnh đạo, 

chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Phòng họp Sở  

2. GĐ Nguyễn Việt Long, Phòng QLKH (TP Nguyễn Mộng Giang, Cv Tăng Công 

Trường, Cv Hoàng Ngọc Diệu Hiền) làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về 

nhiệm vụ NCKH-PTCN năm 2022. 

- Thời gian: 15 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp Sở TTTT 

3. Văn phòng (PCVP Trần Đình Trúc, KTT Nguyễn Thị Xinh, Cv Mai Thị Luận), 

Phòng QLCNg, TTUDTBKHCN họp nội bộ về định mức KTKT dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức 

xạ và hạt nhân) 

- Thời gian: 15 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

 

 

Thông báo:  

1. Trực cơ quan ngày thứ Bảy, Chủ nhật (02 ngày): GĐ Nguyễn Việt Long, Phòng 

QLCN&TTCN, Dương Minh Tiến (lái xe). 

2. Lịch tiếp công dân tuần từ 11/7 đến 17/7/2022: 

- Ngày 11/7, 13/7 và 15/7/2022: Chánh Thanh tra Võ Minh Trí 

- Ngày 12/7 và 14/7/2022: Phó Chánh Thanh tra Ngô Văn Sĩ 

3. TP Phan Thị Thùy Trang (Trưởng nhóm), KTT Nguyễn Thị Xinh, Cv Nguyễn Minh 

Thông, Cv Đoàn Thị Ánh Ngọc, Phạm Thị Phương Thùy trực khóa cửa cơ quan, 

cửa vận chuyển hàng, cửa thoát hiểm, tắt cầu dao 2 tủ điện, tắt máy photocopy, 

kiểm tra toàn cơ quan (từ ngày 11/7/2022 đến 15/7/2022). Trưởng nhóm phân công 

cán bộ thực hiện./. 

 

Nơi nhận: TL. GIÁM ĐỐC 

- Văn phòng UBND tỉnh; KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
- BGĐ Sở; PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;    

- Lưu: VP   

 

 

          

 

 Trần Đình Trúc  
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