SỞ CÔNG THƢƠNG BÌNH PHƢỚC

LỊCH LÀM VIỆC

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ
TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
Tên công việc

TT

Tuần thứ 20 (Từ ngày16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)
Ngày
bắt đầu

T2

T3

T4

T5

T6

Ngày
Thời gian/Địa điểm
kết thúc
làm việc

Sáu

20/5/22

Làm việc tại Trung tâm

I Lãnh đạo Trung tâm
Làm việc với Sở Công Thƣơng tỉnh Bến Tre về cơ chế,
1 chính sách thu hút đầu tƣ phát triển, công tác quản lý
Nhà nƣớc ngành Công Thƣơng

Tên viên chức thực hiện trong tuần

20/5/22

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.

2 Thực hiện công tác kế toán.
3

Thực hiện một số nhiệm vụ của Sở.

III Nhóm Khuyến công
- Triển khai đề án Bình chọn SPCNNT tiêu biểu (lần 6) năm
2022;
- Theo dõi quá trình đầu tƣ máy móc, thiết bị tại các cơ sở
CNNT đã đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia điểm năm
1
2022;
- Phối hợp với Phòng Quản lý Khuyến công - Cục Công
Thƣơng địa phƣơng dự thảo chuẩn bị ký hợp đồng triển khai
thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm.
Thực hiện đề án Duy trì gian hàng trƣng bày giới thiệu, quảng
2
bá sản phẩm công nghiệp nông thôn.
IV Nhóm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn

16/5/22

Khánh, Hà

20/5/22

16/5/22

Ngọc, Trang

20/5/22

16/5/22

Ngọc

20/5/22

16/5/22

Giang, Hà, Hạnh

20/5/22

16/5/22

Hà

20/5/22

Lúc13h30 tại
Hội trƣờng SCT

- Thực hiện nhiệm vụ Sàn giao dịch nông sản năm 2022;
Quản lý và vận hành trang Website của Trung tâm.
1
- Triển khai thực hiện đề án XTTM địa phƣơng theo Kế
hoạch số 54/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh.

16/5/22

Trọng, Anh, Tín

20/5/22

- Thẩm tra công trình: Xây dựng đƣờng Phan Bội Châu.
HM: Đƣờng dây 12,7KVA và TBA 1X25KVA, hệ thống
2
chiếu sáng, hệ thống báo hiệu giao thông.
- Triển khai thực hiện các hợp đồng tƣ vấn đã ký.

16/5/22

Chƣơng, Hoài, Hiếu

20/5/22

3 Nghỉ phép năm.

18/5/22

Hoài

18/5/22

V Lịch chung
Tham dự Dự Hội nghị nói chuyện chuyên đề và kết hợp khen
thƣởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm
1
theo Bác, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

17/5/22

Tham dự Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị
quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy
2
18/5/22
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trung
tâm

Trung
tâm

17/5/22

Lúc13h30 tại
Hội trƣờng SCT

18/5/22

Lúc08h00 tại
Hội trƣờng SCT
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