UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 12 tháng 10 năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41
Thứ hai S
11/10

Thời gian
8h30

C 1400
Thứ ba S
12/10 C 14h00

Thứ tư
13/10

S

8h30

8h00

(Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Họp giao ban tuần
GĐ Sở
BGĐ Sở, Trưởng
Hội trường A
phó phòng Sở, LĐ
Chi cục, GĐ 2
Trung tâm, kế toán
trưởng Sở
Các Chi bộ tiếp tục sinh hoạt
Chi ủy
Làm việc tại cơ quan
Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông Tỉnh uỷ
GĐ, PGĐ Sở dự
Hội trường
CV_545
báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư
2.9
Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực GĐ Sở
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp cơ sở năm 2022:“Xây dựng mô
hình chiết xuất dịch chiết từ nấm
đông trùng hạ thảo quy mô nhỏ tại
Khu thực nghiệm của Trung tâm ứng
dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
tỉnh Gia Lai”
Hội nghị sơ kết công tác chống buôn UBND Tỉnh
lậu, gian lận thương mại và hàng giả
09 tháng đầu năm và phương hướng
nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021
của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

PGĐ Sở, TVHĐ,
TTUD

Hội trường A Phòng QLKH

Đ/c Cường - PGD

UBND Tỉnh

GM_544

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn
nhiệm vụ thuộc Chương trình phát
triển tài sản trí tuệ quốc gia (Hình
thức trực tuyến)

Cục Sở hữu TT

Dự Hội thảo trực tuyến“Phục hồi
kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn
với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt
gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa
các địa phương”
Dự họp về việc đề xuất thay đổi vị
trí, ranh giới đất xây dựng công
trình:Đầu tư trang thiết bị đo lường,
thử nghiệm trong lĩnh vực tiêu chuẩn
đo lường, chất lượng
Tham dự đại hội hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh Gia Lai

Tỉnh uỷ

Sở xây dựng

Đ/c Tuấn - CVP
trưởng đoàn, GĐ
TT TĐC

Hiệp hội doanh
nghiệp Tỉnh

14h00

Tham dự kiểm tra khắc phục nhà
kính, nhà lưới tại khu thực nghiệm

Ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng

8h00

Báo cáo Chương trình hỗ trợ ứng
UBND tỉnh
dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học
và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội vùng nông thôn, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn
2021-2030 trên địa bàn tỉnh (HOÃN)

Đ/c Thắng - Chi
cục Trưởng Chi cục
TĐC
Đ/c Phú - Phó
CVP, GĐ TTUD,
Đ/c Trường - TP
Công nghệ và
SHTT
BGĐ Sở, VP,
QLKH

9h30

Họp Hội đồng Hội đồng Kiểm tra,
CHủ tịch HĐ (GĐ
sát hạch trường hợp đề nghị tiếp nhận Sở)
vào làm công chức

C 14h00

14h00

14h00

15h00

Thứ năm S
14/10

GĐ Sở, Phòng
Công nghệ và
SHTT; các doanh
nghiệp liên quan,
VP
Đ/c Cường - PGĐ
Sở

Hội trường A Phòng Công nghệ
và SHTT

Phòng họp
CV_546
trực tuyến
Tỉnh ủy - Khu
B, trụ sở Tỉnh
ủy
Sở xây dựng GM_79

Hội trường
2.9

SĐ_318

Khu thực
nghiệm

GM_909

Phòng họp
3A

GM_540

Thành viên HĐ
Hội trường B VP
(Cường, Tuấn, Tâm,
Tân)

8h00

C 14h00

14h00

15h30

Thứ sáu S
15/10

8h30

Dự Hội nghị tập huấn kỹ năng xây
dựng và rà soát văn bản quy phạm
pháp luật
Dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh giao
ban công tác phòng, chống tham
nhũng 9 tháng năm 2021
Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp cơ sở năm 2022: "Tiếp nhận và
hoàn thiện các Quy trình kỹ thuật
nhân giống cây dâu tây (Fragaria)
bằng phương pháp nuôi cấy mô, trồng
cà chua cherry (Solanum
lycopersicum var. cerasiforme) trên
giá thể trong nhà kính áp dụng hệ
thống tưới nhỏ giọt trên địa bàn tỉnh
Gia Lai"
Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp cơ sở năm 2022:“Tiếp nhận và
ứng dụng Quy trình sản xuất chế
phẩm sinh học BioGrow phục vụ sản
xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Gia Lai
Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp cơ sở năm 2022:“Xây dựng
phương pháp thử nghiệm phân tích 6
chỉ tiêu vi sinh vật (Coliforms,
Escherichia Coli, Staphyloccocus
aureus, Salmonella, tổng số bào tử
nấm men nấm mốc, tổng số vi sinh
vật hiếu khí) trong thực phẩm”

Sở Tư pháp

Tỉnh uỷ

Các phòng, Chi cục Hội trường A Văn phòng
TĐC cử công chức
tham dự
Đ/c GĐ Sở
UBND Tỉnh CV_544

Đ/c Cường - PGĐ
Sở

TVHĐ, TTUD

Hội trường A Phòng QLKH

Đ/c Cường - PGĐ
Sở

TVHĐ, TTUD

Hội trường A Phòng QLKH

GĐ Sở

PGĐ Sở, TVHĐ,
TT TĐC

Hội trường A Dự kiến

C 14h00

13h30

Thứ bảy S
16/10 C
Chủ nhật S 8h00
17/10

C
Nơi nhận:
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Đăng Website của Sở;
- Lưu VT.

Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực GĐ Sở
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp cơ sở năm 2022:“Xây dựng
phương pháp thử nghiệm xác định
hàm lượng các chỉ tiêu: Ethanol,
Acetaldehyde, Ethyl acetate,
Methanol, 1-propanol, Isobutanol, 1pentanol, Furfural trong đồ uống có
cồn bằng phương pháp Sắc ký khí
đầu dò ion hóa ngọn lửa (GC-FID)”

PGĐ Sở, TVHĐ,
TT TĐC

Tham gia Hội nghị góp ý dự án Luật Liên hiệp các hội
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KHKT
Sở hữu trí tuệ
Trực văn thư, trực bảo vệ
Trực văn thư, trực bảo vệ
Test Covid-19 để dự kỳ hợp thứ ba
(chuyên đề), HĐND Tỉnh khoá XII
(NHIỆM KỲ 2021 - 2026)

Đ/c Cường - PGĐ, Liên hiệp các GM_30
Đ/c Anh Văn - P
hội KHKT
CN và SHTT

Trực văn thư, trực bảo vệ
Trực văn thư, trực bảo vệ

Hội trường A Phòng QLKH

GĐ Sở, Hưng - LX Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật tỉnh
cơ sở 2 (79
Phan Đình
Phùng)

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Anh Tuấn

