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I Lãnh đạo Trung tâm

1 Làm việc tại Trung tâm. 20/9/21
Tƣờng

Sáu

Tƣờng

Sáu

Tƣờng

Sáu

Tƣờng

Sáu

Tƣờng

Sáu
24/9/21

2

Làm việc với UBKT Đảng ủy Sở Công Thƣơng theo Kế 

hoạch số 243-KH/DDKT242 (Đ/c Trọng cùng dự)

(Lúc 08h00, thứ 3)

21/9/21
Tƣờng

Sáu
21/9/21

Hội 

trƣờng 

TTKC

3 Dự họp Đảng ủy Sở định kỳ (Lúc 08h00, thứ 4). 22/9/21 Sáu 22/9/21
Phòng 

họp Sở

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.
20/9/21 24/9/21

2 Thực hiện công tác kế toán. 20/9/21 24/9/21

III Nhóm Khuyến công 

1

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

- Rà soát các cơ sở CNNT đăng ký kế hoạch khuyến công 

quốc gia điểm năm 2021;

 - Hoàn thiện hồ sơ Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong 

chế biến điều thuộc đề án điểm gửi cục CTĐP.

20/9/21 24/9/21

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.

20/9/21 24/9/21

IV Nhóm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn

1

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

- Triển khai các đề án tiết kiệm năng lƣợng địa phƣơng.

 - Dự thảo Quy chế quản lý và vận hành sàn giao dịch nông 

sản.

20/9/21 24/9/21

Phương

 tiện

Khánh, Hà

Ngọc, Trang

Giang, Hạnh

Hà

Trọng,  Anh, Tín

SỞ CÔNG THƢƠNG  BÌNH PHƢỚC LỊCH LÀM VIỆC

 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ

 TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
Tuần thứ  38 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021)
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Hoàn thiện 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)”. 

 - Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầuXL03, 

thuộc dự án: Hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lƣ tỉnh Bình 

Phƣớc.

- Thẩm tra công trình: Nâng cấp cải tạo bình điện bộ phận 

một cửa thành phố Đồng Xoài.

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

20/9/21 24/9/21

3
Tham gia lớp Bồi dƣỡng LLCT dành cho đảng viên dự bị 

năm 2021
20/9/21 22/9/21

4
Tham gia lớp Bồi dƣỡng ngạch chuyên viên khóa 39 (Học 

trực tuyến)
20/9/21 24/9/21

Nơi nhận:

- Hộp thƣ điện tử của GĐ Sở (b/c).

- Bảng tin TTKC.

- Website Trung tâm.

Nguyễn Thị Sáu

Chƣơng, Hoài, Hiếu

Anh

Tín

PHÓ GIÁM ĐỐC


