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 21 tháng 6 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020
Thứ/Ngày
S
Thứ Hai
Ngày22/6
C

S

Thứ Ba
Ngày 23/6

C

S
Thứ Tư
Ngày24/6
C
Thứ Năm
Ngày 25/6

S

Nội dung
-7h00: Ban Giám đốc Sở điểm báo đầu giờ(tại Hội trường A, công chức Sở).
- 8h00: Ban Giám đốc Sở họp giao ban đầu tuần (tại Hội trường A, Trưởng,
phó các phòng, đơn vị dự cùng).
- 14h00: Ban Giám đốc họp cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm phục vụ
công tác bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở, chức danh Chi cục trưởng (tại
Hội trường Sở; trưởng, phó phòng, đơn vị và tương đơn, Chủ tịch công đoàn,
Bí thư đoàn thanh niên dự).
- 8h00: Đ/c Nguyễn Nam Hải – PGĐ phụ trách Sở dựHội nghị trực tuyến sơ
kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, triển khai
nhiệm vụ 6tháng cuối năm 2020 (tại UBND tỉnh).
- 8h00: Đ/c Nguyễn Nam Hải – PGĐ phụ trách Sở kiểm tra Dự án: Xây dựng
vùng nguyên liệu lúa cạn đặc sản theo hướng hàng hóa ta ̣i Gia Lai (tại huyện
Mang Yang).
- 8h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Cường – PGĐ Sở tham dự khai mạc lớp tâ ̣p huấ n
hướng dẫn chuyển đổi và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (tại KS Pleiku).
-8h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Cường – PGĐ Sở làm việc với Sở Tài chính về việc
rào soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP
ngày 31/12/2017 của Chính phủ (tại Sở Tài chính, VP, P.KHTC dự cùng).
- 13h30:Đ/c Nguyễn Nam Hải – PGĐ phụ trách Sởdự Hội nghị trực tuyến tổng
kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;chỉ
số cải cách hành chính năm 2019 và xây dựng chương trình giai đoạn 20212030của tỉnh (tại phòng họp 3A; VP, Chi cục dự cùng).
- 14h00:Đ/c Nguyễn Nam Hải – PGĐ phụ trách Sở kiểm tra Dự án: Xây dựng
mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tại
xã Đăk Taley và xã H’Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (tại huyện Mang
Yang).
- Đ/c Nguyễn Ngọc Cường làm việc tại cơ quan
- 8h00:Ban Giám đốc Sở họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng
đầu năm 2020 và triển kha inhiejem vụ 6 tháng cuối năm của Sở (tại Hội
trường Sở; trưởng phó phòng, đơn vị dự).
- 13h30: Đ/c Nguyễn Nam Hải – PGĐ phụ trách Sở dự họp báo cáo Đề án khung
các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp bộ, cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại UBND
tỉnh (tại phòng họp 3B-UBND tỉnh; P.QLKH dự cùng).
- 14h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Cường – PGĐ Sở dự duyệt nội dung Đại hội đại
biểu đảng bộ huyện Ia Grai (Hội trường trực tuyến tỉnh ủy, Khu B).
- 7h00: BGĐ điểm báo đầu giờ.
- 7h00: Đ/c Nguyễn Nam Hải – PGĐ phụ trách Sở kiểm tra Đề tài : Thiết kế
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Thứ Sáu
Ngày 26/6

Thứ Bảy
Ngày27/6

chế tạo hệ thống máy chế biến thịt bò một nắng tại huyện Krông Pa (phòng
QLKH, KHTC).
- 8h00:Đ/c Nguyễn Ngọc Cường – PGĐ Sở tham dự khai mạc lớp tâ ̣p huấ n
hướng dẫn chuyển đổi và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015(tại KS Pleiku).
- 8h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Cường – PGĐ Sở (ủy quyền đ/c Hậu – TP.
QLKH&CN cơ sở) dự Hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân năm 2019-2020,
triển khai sản xuất vụ mùa năm 2020 tỉnh Gia Lai (tại Sở NN&PTNT).
- Đ/c Nguyễn Nam Hải- PGĐ phụ trách Sở làm việc tại cơ quan.
- 14h00:Đ/c Nguyễn Nam Hải - PGĐ phụ trách Sở kiểm tra Đề tài: Nghiên
cứu giải pháp công nghệ thủy - lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu
vực sông, hồ và lưu vực sông Ba, tỉnh Gia Lai nhằm thích nghi với biến đổi
C khí hậu (tại huyện Krông Pa; QLKH, KHTC).
-14h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Cường – PGĐ Sở kiểm tra mô hình Ứng dụng
khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã đặc
biệt khó khăn Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (tại huyện Chư Sê;
QLKH&CN cơ sở).
- Đ/c Nguyễn Nam Hải - PGĐ phụ trách Sở làm việc tại cơ quan.
- 7h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Cường – PGĐ Sở kiểm tra Xây dựng mô hình ứng
S
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển cà phê, hồ tiêu và bơ (tại huyện
Chư Prông; QLKH&CN cơ sở).
- Đ/c Nguyễn Nam Hải - PGĐ phụ trách Sở làm việc tại cơ quan.
- 14h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Cường PGĐ Sở kiểm tra Ứng dụng tiến bộ khoa
C học công nghệ trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi gắn với chế biến và tiêu
thụ sản phẩm tại huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai(tại huyện Đk Pơ; QLKH&CN cơ
sở).
S - Lãnh đạo Sở, Bộ phận Văn thư và CCVC được phân công: Trực cơ quan.
C - Lãnh đạo Sở, Bộ phận Văn thư và CCVC được phân công: Trực cơ quan.

Chủ Nhật
Ngày 28/6

S - Lãnh đạo Sở, Bộ phận Văn thư và CCVC được phân công: Trực cơ quan.
C - Lãnh đạo Sở, Bộ phận Văn thư và CCVC được phân công: Trực cơ quan.

Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, VP.

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Anh Tuấn
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