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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Lịch tổ chức các cuộc họp, hội nghị trong tháng 12/2018
Kính gửi: Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Để thống nhất triển khai, thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018, Sở Khoa học và Công
nghệ thông báo đến các phòng và đơn vị trực thuộc Sở lịch tổ chức các cuộc họp, hội nghị trong tháng 12/2018 như sau:
TT

Thời gian

1

Ngày 12/12/2018
(Bắt đầu lúc: 08h00)

2

Ngày 14/12/2018
(Bắt đầu lúc: 08h00)

3

Ngày 14/12/2018
(Bắt đầu lúc: 14h00)

4

Ngày 17/12/2018
(Bắt đầu lúc: 14h00)

5

Ngày 21/12/2018
(Bắt đầu lúc: 08h00)

Nội dung

Thành phần tham gia
thực hiện
Phó Giám đốc Vũ Thị Hồng
Hội trường tầng 4,
Phó Giám đốc
Thuý và Thủ trưởng các
Sở KH&CN
Đoàn Hải Triều
phòng, đơn vị trực thuộc Sở
- Phó Giám đốc Vũ Thị
Phó Bí thư Đảng Hồng Thuý;
Phòng họp tầng 2,
uỷ, Phó Giám đốc - Các Đảng uỷ viên;
Sở KH&CN
Đoàn Hải Triều - Lãnh đạo VP (được mời
tham dự)
Địa điểm

Họp thẩm định kế hoạch hoạt động
KH&CN năm 2019 (các nhiệm vụ
phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN)
Họp nhận xét, đánh giá của tập thể
lãnh đạo Sở và Đảng uỷ Sở KH&CN
đối với công chức theo chủ trương
luân chuyển, bổ nhiệm của Thường
trực Tỉnh uỷ.
Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu
Đề tài Phát triển dịch vụ logistic đáp Hội trường tầng 4,
ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua các
Sở KH&CN
cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng
Họp xem xét, đánh giá của lãnh đạo về
Hội trường tầng 2,
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
Sở KH&CN
TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&CN
Họp đánh giá, xếp loại công chức, viên Hội trường tầng 2,
chức năm 2018.
Sở KH&CN

Chủ trì
cuộc họp

PGĐ Vũ Thị
Các thành viên Hội đồng;
Hồng Thuý - Chủ Thư ký hành chính giúp việc
tịch Hội đồng
Hội đồng
Phó Giám đốc
Đoàn Hải Triều
Phó Giám đốc
Đoàn Hải Triều

Phó Giám đốc Vũ Thị Hồng
Thuý; QMR và Thủ trưởng
các phòng thuộc Sở.
Phó Giám đốc Vũ Thị Hồng
Thuý và Lãnh đạo VP
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Ngày 21/12/2018
(Bắt đầu lúc: 14h00)

Ngày 25/12/2018
(Bắt đầu lúc: 14h00)

Ngày 28/12/2018
(Bắt đầu lúc: 13h30)

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Hội trường tầng 4,
các đồng chí lãnh đạo Sở KH&CN.
Sở KH&CN

Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội trường tầng 2,
Sở KH&CN
Sở KH&CN

Hội nghị công chức Sở KH&CN năm Hội trường tầng 4,
2018
Sở KH&CN

Phó Bí thư
Đảng uỷ Đoàn Hải Triều

Phó Giám đốc
Đoàn Hải Triều Chủ tịch Hội
đồng TĐKT
Phó Giám đốc
Đoàn Hải Triều
và Chủ tịch
CĐCSTV Văn
phòng Sở

- Phó Giám đốc Vũ Thị
Hồng Thuý;
- Các đảng uỷ viên;
- Thủ trưởng các phòng, đơn
vị trực thuộc;
- Trưởng các đoàn thể chính
trị cơ quan.
Phó chủ tịch HĐ, các ủy
viên; và Chuyên viên phụ
trách TĐKT Sở KH&CN
Toàn thể công chức và
người lao động thuộc Sở
KH&CN
(Khối Văn phòng Sở)

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc rà soát các nhiệm vụ
còn tồn đọng, tập trung giải quyết dứt điểm, sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao, đồng thời chủ động sắp xếp công việc
để tham gia các cuộc họp, hội nghị như nội dung, thành phần trên đây đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
Ghi chú: Lịch trên có thể sẽ thay đổi khi có việc đột xuất của cơ quan cấp trên, Giám đốc Sở sẽ chỉ đạo Văn phòng điều
chỉnh và thông báo cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

Người ký: Sở Khoa học
và Công nghệ
Email:
sokhcn@caobang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Thời gian ký: 10.12.2018
15:39:54 +07:00
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