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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày05 tháng 5 năm 2022
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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Tuần 19 từ ngày 09/5 đến 13/5/2022)
THỨ/
NGÀY

NỘI DUNG

ĐỊA
ĐIỂM

Họp P.HCTH thực hiện quy trình quy
hoạch cán bộ (7 giờ 30).

HT Sở

- Toàn thể CC
P.HCTH.

Họp P.HCTH thực hiện quy trình quy
hoạch cán bộ (8 giờ 30).

PH Sở

- Toàn thể CC
P.TĐC.

Hội nghị Chi bộ HCTH thực hiện quy
trình quy hoạch cán bộ (9 giờ 30).

HT Sở

- Đảng viên trong
Chi bộ

Tham gia Lớp bồi dưỡng ngạch
Chuyên viên chính năm 2022 (từ
ngày 09-13/5).

Trường
ĐH CN
TP HCM
– PH
Q.Ngãi

Sáng
Hai
09/5

Đi gửi mẫu tại Đà Nẵng

TP
Đà Nẵng

Họp triển khai xây dựng quy chuẩn
kỹ thuật địa phương về chất lượng
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh
hoạt tại tỉnh Quảng Ngãi (đợt 5) (14
giờ).

Sở Y tế

Dự Hội nghị triển khai các văn bản
luật (7 giờ 30).

KS
Hùng
Vương

Hội nghị sáng tạo, chuyển đổi để bức
phá; chủ đề "Giải pháp công nghệ về
cơ khí chế tạo và tự động hóa trong
sản xuất, chế biến và phân phối nông
lâm thủy sản” (01 ngày) (8 giờ).

KS
Cẩm
Thành

CHUẨN
BỊ

THÀNH PHẦN

- PGĐ(Hiếu).

P.TTra,
P.HCTH
- P.TTra.
bố trí xe
(A Thanh)

Chiều
Sáng
Ba
10/5

Tư
11/5

Chiều

Sáng

01

- PGĐ(Hòa);
- P.TĐC(Sương).
- Giám đốc Sở;
- P.HCTH(Quang,
Tuấn).

- Theo giấy mời;
P. QLCN - PGĐ(Hòa);
- P.QLCN.

Dự họp triển khai Bộ Chỉ số tiêu chí
đánh giá công tác phòng, chống tham TTra tỉnh 57
nhũng cấp tỉnh năm 2021 (8 giờ).

- P.TTra, HCTH.

Chiều

Làm việc với Viện Nghiên cứu và
Phát triển vùng -Bộ KH&CN(IRRD)
phối hợp rà soát, đề xuất góp ý các
nội dung về quy hoạch tỉnh Quảng
Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến
2050
thuộc
lãnh
vực
KHCN&ĐMST (14 giờ).

HT Sở

P.HCTH

Dự họp nghe và cho ý kiến về dự án:
Xây dựng triển khai Hệ thống quản lý
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường
mạng (ISO điện tử) trong giải quyết
TTHC của các cơ quan hành chính trên
địa bàn tỉnh (14 giờ).

PH số 3
UBND
tỉnh

162

- PGĐ(Hòa).

Dự tập huấn về khai thác Trung tâm
điều hành thông minh tỉnh (14 giờ).

TT điều
hành
thông
minh
( 54
Hùng
Vương)

595

- P.HCTH.

Gala Kết nối khởi nghiệp (18 giờ).
Đi thực tế phục vụ Đoàn giám sát của
HĐND tỉnh đối với đề tài, dự án: Ớt
xiêm rừng, Gà Sơn Hà, Săn Sơn Hà

(Xuất phát tại số 52 Hùng Vương
lúc 6 giờ 45).
Sáng

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng
bộ Khối (mở rộng) (7 giờ 30).
Làm việc với Cục thị trường và doanh
nghiệp khoa học và công nghệ và
Quỹ SVF (8 giờ 30).

Chiều

P.HCTH
bố trí xe
(A Kỳ)

- Giám đốc Sở;
- TP.HCTH;
- P.QLKH.

Trạm
khách
T50

- PBT Đảng ủy.

HT Sở

P.QLCN

- PGĐ(Hòa, Hiếu);
- Lãnh đạo P.QLCN;
- Lãnh đạo TTUD.

P.HCTH
bố trí xe
(A Kỳ)
26

- Giám đốc Sở;
- TP.HCTH;
- P.QLKH.

Đi thực tế phục vụ Đoàn giám sát của
Trại Thực
HĐND tỉnh đối với đề tài, dự án: Chăn
nghiệm
nuôi heo trên nền đệm lót sinh học, bò
và
Zeebu, sản xuất nông nghiệp ở xã
Huyện
Tịnh Bắc, lạc Tịnh Thọ (Xuất phát

Năm
12/5

- Lãnh đạo Sở;
- Trưởng, Phó
phòng; Trưởng, Phó
đơn vị

KS
Sông Trà

Huyện
Sơn Hà

- Lãnh đạo Sở;
- Trưởng, Phó
phòng:HCTH,
QLKH, QLCN,
TĐC, TTUD.

tại số 52 Hùng Vương lúc 14 giờ).

Sơn Tịnh

Họp phối hợp rà soát dự thảo nội
dung đề xuất tích hợp: xem xét, xử lý
các vấn đề liên ngành, liên huyện
trong quy hoạch tỉnh (đợt 2) (15 giờ).

Sở
KH&ĐT

804

- PGĐ(Hiếu);
- PTP.HCTH(Vương).

Hội thảo hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
- Theo giấy mời;
KS
mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi Kết nối
P. QLCN - PGĐ(Hòa);
Thiên Ấn
-vươn tầm (13 giờ 30).
- P. QLCN.

Sáu
13/5

Hội nghị Lãnh đạo Sở lần 1 (7 giờ
30).

HT Sở

Hội nghị cán bộ chủ chốt (8 giờ 30).

HT Sở

Hội nghị Lãnh đạo Sở mở rộng (9
giờ 30).

HT Sở

Hội nghị Lãnh đạo Sở lần 2 (10 giờ
30).

HT Sở

Sáng

Họp thẩm định ĐTM (7 giờ 30).
Chiều

Bảy
14/5

Họp Đảng ủy Sở (14 giờ).

Sở
TN&MT
HT Sở

- Lãnh đạo Sở;
- Tp.HCTH.
- Lãnh đạo Sở;
- Đảng ủy Sở;
- Trưởng, Phó
phòng; Trưởng, Phó
đơn vị;
- CTCĐ, BTĐTN.
- Lãnh đạo Sở;
- Đảng ủy Sở;
- Trưởng các phòng,
đơn vị;
- CTCĐ, BTĐTN.
- Lãnh đạo Sở;
- TP.HCTH.
- PGĐ(Hòa).
- Đảng ủy viên.

Hội đồng khoa học và công nghệ
- Theo giấy mời;
tư vấn thẩm định công nghệ Trạm
Sáng
HT Sở
P.QLCN - PGĐ(Hòa);
xử lý nước thải dự án Khu tái định
- P.QLCN.
cư Vườn Làng (8 giờ).
Khảo sát thực tế doanh nghiệp
nghiệp tham gia Chương trình
chuyển giao, đổi mới công nghệ,
Huyện
P.QLCN, - PGĐ(Hòa);
Chiều phát triển thị trường khoa học –
Bình Sơn P.HCTH - P.QLCN.
công nghệ và doanh nghiệp khoa
học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
đến năm 2030 (13 giờ 30).
Ngoài thời gian công tác theo lịch nêu trên, Lãnh đạo Sở giải quyết công việc tại cơ quan

