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I Lãnh đạo Trung tâm

1 Làm việc tại Trung tâm. (Theo lịch phân công công tác) 26/7/21
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Sáu
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Sáu
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Sáu

Khiên

Tƣờng
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30/7/21

2
Họp Đảng ủy Sở tháng 7 (hình thức trực tuyến qua ZOOM). 

(Lúc 8h00, thứ 2) 
26/7/21 Sáu 26/7/21

3
Họp giao ban Sở định kỳ tháng 7 (hình thức trực tuyến qua 

ZOOM). (Lúc 13h30, thứ 6) 
30/7/21

Khiên

Tƣờng

Sáu

30/7/21

II Nhóm Kế hoạch -Tổng hợp

1
 - Thực hiện công tác nội vụ Trung tâm.

 - Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thƣ, Thủ quỹ.
26/7/21 30/7/21

2 Thực hiện công tác kế toán. 26/7/21 30/7/21

III Nhóm Khuyến công 

1
- Triển khai các đề án khuyến công địa phƣơng năm 2021.  

- Triển khai thực hiện đề án KCQG năm 2021 .
26/7/21 30/7/21

2

Thực hiện đề án Duy trì gian hàng trƣng bày giới thiệu, quảng 

bá sản phẩm công nghiệp nông thôn. Quản lý và vận hành 

trang Website của Trung tâm

26/7/21 30/7/21

IV Nhóm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn

Phương

 tiện

Khánh; Hà

Hoa; Trang

Giang, Hạnh, Thanh

Hà

SỞ CÔNG THƢƠNG  BÌNH PHƢỚC LỊCH LÀM VIỆC

 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ

 TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
Tuần thứ  30 (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021)
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làm việc
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Tên công việc

Ngày 

bắt đầu

Tên viên chức thực hiện trong tuần Ngày

 kết thúc

Địa điểm
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1

- Thực hiện nhiệm vụ Sàn giao dịch nông sản năm 2021.

- Phối hợp với phòng QLTM hoàn thiện Quy chế Sàn giao 

dịch nông sản trình UBND tỉnh ban hành.

- Chuẩn bị triển khai các đề án tiết kiệm năng lƣợng địa 

phƣơng năm 2021 khi có thẩm định của Sở Tài chính.

26/7/21 30/7/21

2

Triển khai thực hiện các hợp đồng tƣ vấn:

- Phối hợp đơn vị tƣ vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu: Nâng 

cấp sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phƣớc thuộc dự án “Duy 

trì và mở rộng tiện ích hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công 

thƣơng (giai đoạn 2)”.

- Triển khai thực hiện các hợp đồng tƣ vấn đã ký.

26/7/21 30/7/21

V Lịch chung

1

Họp Chi bộ Trung tâm Khuyến công

- Họp Cấp ủy Chi bộ: (lúc 7h30);

- Họp Chi bộ: (lúc 8h15).

27/7/21
Đảng 

viên
27/7/21

Nơi nhận:

- Hộp thƣ điện tử của GĐ Sở (b/c).

- Bảng tin TTKC.

- Website Trung tâm.

Chƣơng, Hoài, Hiếu

Ghi chú: (Thực hiện theo Lịch phân công công tác ngày 19/7/2021)

- Yêu cầu toàn thể viên chức, ngƣời lao động trong cơ quan thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tƣớng 

Chính phủ theo quy định kể từ 0 giờ 00 phút ngày 19/7/2021.

- Viên chức đƣợc bố trí làm việc tại cơ quan hay làm việc trực tuyến tại nhà đều phải tập trung tham mƣu thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao đảm bảo chất lƣợng, 

hiệu quả nhƣ khi làm việc bình thƣờng tại cơ quan.

 GIÁM ĐỐC

Vũ Duy Khiên

Trọng,  Anh, Tín


