
       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: 52/LLV-SKHCN                    Bình Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC 

Tuần 52 từ ngày 26/12 đến ngày 01/01/2023 
(Lịch này thay cho giấy mời họp) 

 

Thứ Hai (26/12/2022) 

Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long, TTTT&TKKHCN (GĐ Trần Trọng Tuyên), Văn phòng 

(PCVP Trần Đình Trúc) họp thống nhất các nội dung liên quan truyền thông hoạt động 

khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023. 

- Thời gian: 10 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp Sở 

2.  Thanh tra Sở (CTT Võ Minh Trí, PCTT Ngô Văn Sỹ) thực hiện giao nhận hồ sơ, tài 

liệu, trang thiết bị phục vụ công tác. 

- Thời gian: 05 ngày (từ ngày 26 đến ngày 30/12/2022) 

- Địa điểm: Phòng làm việc 

Chiều: 

1. PGĐ Nguyễn Minh Châu làm việc tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh. 

- Thời gian: 01 buổi 

- Địa điểm: Văn phòng Quỹ phát triển KH&CN tỉnh 

2. Văn phòng (KTT Nguyễn Thị Xinh), TTTT&TKKHCN họp bổ sung kinh phí do tăng 

biên chế được giao năm 2022 của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính - Tầng 2, Tháp A, TTHC tỉnh 

3. TTTT&TKKHCN (GĐ Trần Trọng Tuyên), Văn phòng (PCVP Trần Đình Trúc) tham 

dự Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và công tác 

thông tin đối ngoại năm 2022. 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút 

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

4. Phòng QLCN&TTCN tham dự Hội thảo giới thiệu kết quả thử nghiệm xây dựng chỉ 

số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương. 

- Thời gian: 15 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom (Meeting ID: 390 683 4350; Passcode: 

383838) 

 

Thứ Ba (27/12/2022) 
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Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long, Phòng QLKH (TP. Nguyễn Mộng Giang, CV Thái Minh Thư) 

bàn giao kết quả nghiên cứu đề tài cho đơn vị thủ hưởng, 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: 10 giờ 00 phút 

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

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 

IX lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (mở rộng). 

Nội dung 1: Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX lần thứ  11, nhiệm 

kỳ 20 18-2023 (bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút). 

Nội dung 2: Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX lần thứ  11 (mở 

rộng) (bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút). 

- Thời gian: 07 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Phòng VIP B – Nhà hàng 18E, số 58 Đại lộ Bình Dương, phường Phú 

Hòa, Tp. Thủ Dầu Một 

3. Văn phòng (PCVP Trần Đình Trúc) họp xem xét, trao đổi một số nội dung liên quan 

đến yêu cầu định giá tài sản số 379/YC-CSKT-P9 (họp lần 4). 

- Thời gian: 08 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Phòng họp 3, Sở Tài chính – Tầng 2, Tháp A, TTHC tỉnh 

4. CCTĐC (PCCT Đỗ Thanh Dũng) họp xem xét, trao đổi một số nội dung liên quan 

đến yêu cầu định giá tài sản số 382/QĐ-CSKT-Đ4 (họp lần 3). 

- Thời gian: 09 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Phòng họp 3, Sở Tài chính – Tầng 2, Tháp A, TTHC tỉnh 

5. Toàn thể đảng viên, quần chúng (trừ các đồng chí đã tham gia học tập lớp do Tỉnh uỷ, 

Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức) tham gia học tập, quán triệt 

nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII). 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

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

Chiều: 

1. BGĐ, thành viên Tổ truyền thông (theo Quyết định số 89/QĐ-SKHCN ngày 

18/6/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) họp thống nhất các nội dung liên quan 

truyền thông hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 (mời Cv 

Nguyễn Minh Thông cùng dự, TTTT&TKKHCN chuẩn bị nội dung phối hợp với Đài 

PTTH Bình Dương, Báo Bình Dương). 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút 

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

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

Trường), Văn phòng Sở (PCVP Trần Đình Trúc, Cv Mai Thị Luận) họp về liên quan 

đến đề tài: Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao trên địa 

bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao theo 
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định hướng phát triển làng thông minh 

- Thời gian: 15 giờ 00 phút 

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

thức trực tuyến) 

 

Thứ Tư (28/12/2022) 

Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long tham dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh 

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu, Phòng QLCNg (TP Trần Quốc Quý) tham dự buổi diễn tập 

kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ của doanh nghiệp. 

- Thời gian: 10 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Công ty TNHH Perstima Việt Nam – Số 15 đường số 6, KCN VSIP I, 

Tp. Thuận An 

3. Phòng QLKH (Cv Thái Minh Thư) tham dự Hội nghị sơ kết Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2022, triển khai một số phương hướng và giải pháp 

thực hiện trong thời gian tới. 

- Thời gian: 07 giờ 30 phút 

- Địa điểm: Hội trường Sở NN&PTNT – Số 60 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, 

Tp. Thủ Dầu Một 

Chiều: 

1. Ban Giám đốc, Trưởng, phó phòng, đại diện BCH chi đoàn họp xét nâng lương trước 

thời hạn năm 2022. 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút 

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

2. BGĐ, lãnh đạo phòng, đơn vị dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2023 của ngành khoa học và công nghệ (TTTT&TKKHCN chuẩn bị kết 

nối đường truyền). 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

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

 

Thứ Năm (29/12/2022) 

Sáng: 

1. Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, đơn vị tham dự Hội nghị thông tin 

thời sự Quý IV năm 2022. 

- Thời gian: 07 giờ 30 phút 

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

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 
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và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường B trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh cũ – Số 499 Yersin, Tp. 

Thủ Dầu Một 

Chiều: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long dự Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy  

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu làm việc tại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh. 

- Thời gian: 01 buổi 

- Địa điểm: Văn phòng Quỹ phát triển KH&CN tỉnh 

 

Thứ Sáu (30/12/2022) 

Sáng: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long, lãnh đạo phòng, đơn vị dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 

2022 và hội nghị công chức, viên chức người lao động xây dựng phương hướng hoạt 

động năm 2023 của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm KTTĐC  

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu, lãnh đạo phòng, đơn vị dự Hội nghị tổng kết hoạt động 

năm 2022 và hội nghị công chức, viên chức người lao động xây dựng phương hướng 

hoạt động năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp TTUDTBKHCN  

Chiều: 

1. GĐ Nguyễn Việt Long, lãnh đạo phòng, đơn vị dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 

2022 và hội nghị công chức, viên chức người lao động xây dựng phương hướng hoạt 

động năm 2023 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

- Địa điểm: Phòng họp Chi cục TĐC  

2. PGĐ Nguyễn Minh Châu, lãnh đạo phòng, đơn vị dự Hội nghị tổng kết hoạt động 

năm 2022 và hội nghị công chức, viên chức người lao động xây dựng phương hướng 

hoạt động năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ. 

- Thời gian: 14 giờ 00 phút 

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

 

Chủ nhật (01/01/2023) 

Sáng: 
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1. GĐ Nguyễn Việt Long tham dự Lễ Khai mạc và Bế mạc Giải Việt dã Chào năm mới 

BTV – Number 1 lần thứ XXIV năm 2023. 

- Thời gian: Khai mạc lúc 06 giờ 30 phút; Bế mạc lúc 09 giờ 00 phút 

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

 

 

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 26/12 đến 30/12/2022: 

- Ngày 26/12, 28/12 và 30/12/2022: Chánh Thanh tra Võ Minh Trí 

- Ngày 27/12 và 29/12/2022: Phó Chánh Thanh tra Ngô Văn Sĩ 

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

Nam, Cv Trần Thanh Trung, Cv Nguyễn Thị Thu Hà 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 26/12/2022 đến 30/12/2022). 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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