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I Lãnh đạo Trung tâm

1 Làm việc tại Trung tâm. 08/6/20

Khiên

Tƣờng

Sáu

Khiên

Tƣờng

Khiên

Tƣờng

Khiên

Tƣờng

Khiên

Tƣờng
12/6/20

2
Bàn giao vị trí cho thƣ viện tỉnh đặt kho sách. (Lúc 14h00, 

thứ 2).
08/6/20 Khiên 08/6/20

3

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy 

phân loại hạt điều trong dây chuyền chế biến hạt điều xuất 

khẩu cho Công ty TNHH Hoàng Liên; Hỗ trợ ứng dụng 

máy bóc vỏ lụa nhân hạt điều trong chế biến hạt điều xuất 

khẩu cho Công ty Phƣơng Anh. (lúc 7h30, thứ 3; Đ/c: 

Giang, Hạnh cùng đi).

09/6/20 Sáu 09/6/20
Phú Riềng

Phƣớc Long
ô tô

4

Nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy tiện CNC cho hộ 

kinh doanh Nguyễn Văn Cẩm. (lúc 7h30, thứ 4; Đ/c: 

Giang, Thanh cùng đi).

10/6/20 Sáu 10/6/20 Bù đăng ô tô

5

Nghiệm thu đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy phân loại hạt điều 

trong dây chuyền chế biến hạt điều xuất khẩu cho Công ty 

Hoàng Liên.(lúc 7h30, thứ 5; Đ/c: Giang, Hà cùng đi).

11/6/20 Sáu 11/6/20 Phú Riềng ô tô

6

Nghiệm thu đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy máy bóc vỏ lụa 

nhân hạt điều trong chế biến hạt điều xuất khẩu cho công ty 

Phƣơng Anh. (lúc 7h30, thứ 6; Đ/c: Giang, Hạnh cùng đi).

12/6/20 Sáu 12/6/20 Phƣớc Long ô tô

Phương

 tiện

SỞ CÔNG THƢƠNG  BÌNH PHƢỚC LỊCH LÀM VIỆC

 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ

 TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
Tuần thứ  24 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020)

TT
Tên công việc

Ngày 

bắt đầu

Tên viên chức thực hiện trong tuần Ngày

 kết thúc

Địa điểm

làm việc



T2 T3 T4 T5 T6

Phương

 tiệnTT
Tên công việc

Ngày 

bắt đầu

Tên viên chức thực hiện trong tuần Ngày

 kết thúc

Địa điểm

làm việc

II Nhóm Tư vấn và Kế hoạch -Tổng hợp

1 Bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp

-
Chuẩn bị tổ chức“Hội chợ Công Thƣơng Khu vực miền 

Đông Nam Bộ - Bình Phƣớc năm 2020”.
08/6/20 12/6/20

- 
 - Thực hiện công tác nội vụ Trung tâm.

 - Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác văn thƣ, Thủ quỹ.
08/6/20 12/6/20

- Thực hiện công tác kế toán. 08/6/20 12/6/20

2 Bộ phận Tư vấn

-

  Hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán: Gói 

thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công 

trình (KH:KS-TK) thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lƣới 

điện Quốc gia tỉnh Bình Phƣớc sử dụng vốn ngân sách 

trung ƣơng, giai đoạn 2013-2020. 

08/6/20 12/6/20

-
 Thẩm tra công trình: giải phóng mặt bằng (di dời trụ điện 

đoạn qua thôn Bình An 2, xã Đakia.
08/6/20 12/6/20

-
Thẩm tra công trình: Xây dựng hệ thống điện năng lƣơng 

mặt trời áp mái trụ sở Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phƣớc
08/6/20 12/6/20

III Nhóm Khuyến công 

1

- Thực hiện triển khai đề án Hỗ trợ xây dựng mô hình tại 

Công ty TNHH Hạt Điều Vàng, xã Bù Nho, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phƣớc.

- Dự thảo bài tham luận, thảo luận tại Hội nghị Khuyến 

công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XI.

08/6/20 12/6/20

Cả nhóm

Giang

Khánh

 Hà

Hoa, Trang

Hoài, Hiếu

Chƣơng
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2

- Hoàn thiện hồ sơ các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tại các cơ sở công nghiệp nông thôn: Công ty 

TNHH MTV Thành Tiến; Hộ kinh doanh Hoàng Văn 

Định; Công ty TNHH một thành viên sản xuất Phƣơng 

Anh; Công ty TNHH Hoàng Liên.

08/6/20 12/6/20

3

- Thực hiện ký hợp đồng triển khai thực hiện đề án: Hỗ trợ 

ứng dụng máy cắt tách vỏ cứng hạt điều trong dây chuyền 

chế biến hạt điều xuất khẩu cho Công ty TNHH một thành 

viên Nhƣ Tiến Đạt; Hỗ trợ ứng dụng máy cắt tách vỏ cứng 

hạt điều trong dây chuyền chế biến hạt điều xuất khẩu cho 

Công ty TNHH một thành viên sản xuất Hoàng Phú.

08/6/20 12/6/20

4
- Phối hợp với Đài PT-TH và Báo BP thực hiện CMKC số 

3/2020
08/6/20 12/6/20

IV Nhóm Tiết kiệm năng lượng và Khuyến công

1
 Duy trì Website và gian hàng trƣng bày SPCNNTcủa 

Trung tâm. 
08/6/20 09/6/20

2
Thực hiện nhiệm vụ tham gia Sàn giao dịch nông sản tỉnh 

Bình Phƣớc.
10/6/20 12/6/20

3

 Triển khai thực hiện đề án XTTM: Tổ chức phiên chợ đƣa 

hàng việt về nông thôn huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia 

Mập theo kế hoạch.

08/6/20 12/6/20

4
Triển khai thực hiện đề án TKNL  khi có thẩm định kinh 

phí của Sở Tài chính.
08/6/20 12/6/20

Nơi nhận:

- Hộp thƣ điện tử của GĐ Sở (b/c).

- Bảng tin TTKC&TVPTCN.

- Website Trung tâm.

Anh

Ngọc, Tín

Cả nhóm

 GIÁM ĐỐC

Vũ Duy Khiên

Hạnh

Thanh

Hà

Anh


