
 

 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng 

     (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022) 
 

 

 

Thứ hai, ngày 09/5/2022 

GĐ Vũ Thị Hiếu Đông: tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức 

xây dựng Đảng năm 2022 theo Công văn số 803-CV/BTCTU ngày 21/4/2022 của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đến hết ngày 12/5/2022). 

PGĐ Tăng Văn Dĩa: làm việc tại cơ quan. 

PGĐ Dương Vĩnh Hảo - 7 giờ: làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30: họp giao ban, 

tại Hội trường Sở. 

PGĐ Bùi Minh Châu - 8 giờ: họp Cụm thi đua số 2 (Công đoàn), tại Sở Xây 

dựng; 13 giờ 30: họp giao ban, tại Hội trường Sở. 

Thứ ba, ngày 10/5/2022 

PGĐ Tăng Văn Dĩa, PGĐ Dương Vĩnh Hảo, PGĐ Bùi Minh Châu: làm việc tại 

cơ quan. 

Thứ tư, ngày 11/5/2022 

PGĐ Tăng Văn Dĩa: làm việc tại cơ quan. 

PGĐ Dương Vĩnh Hảo - 7 giờ: làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30: dự họp thống 

nhất nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký thỏa thuận Chương trình hợp tác 

phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 

2022 - 2025, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

PGĐ Bùi Minh Châu: dự Khóa đào tạo “Áp dụng mã số mã vạch, truy xuất 

nguồn gốc nhằm xây dựng thương hiệu và kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế”, tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN. 

Thứ năm, ngày 12/5/2022 

GĐ Vũ Thị Hiếu Đông - 7 giờ 30: tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 theo Công văn số 803-CV/BTCTU ngày 

21/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 13 giờ 30: họp Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ chuyên ngành tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch 

sinh thái sông nước miệt vườn và sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung 

và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”, tại Hội trường Sở. 
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PGĐ Tăng Văn Dĩa - 7 giờ: dự Hội thảo ra mắt Hệ thống quản lý truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm hàng hoá tỉnh Sóc Trăng, tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng 

Tiến bộ KH&CN; 13 giờ: làm việc tại cơ quan. 

PGĐ Dương Vĩnh Hảo - 7 giờ 30: dự Hội nghị liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 

gạo bền vững tỉnh Sóc Trăng, tại Hội trường số 9, Trung tâm Văn hóa và Hội nghị 

tỉnh; 13 giờ 30: họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn đánh giá, 

nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây 

dựng mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và 

sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”, tại 

Hội trường Sở. 

PGĐ Bùi Minh Châu: dự Hội thảo ra mắt Hệ thống quản lý truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm hàng hoá tỉnh Sóc Trăng và tiếp tục dự Khóa đào tạo “Áp dụng mã số 

mã vạch, truy xuất nguồn gốc nhằm xây dựng thương hiệu và kết nối chuỗi cung ứng 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ 

KH&CN.  

Thứ sáu, ngày 13/5/2022 

Ban Giám đốc Sở: làm việc tại cơ quan. 

 

Nơi nhận: 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. UBND tỉnh; 

- Ban TCTU; 

- Sở Nội vụ; 

- BGĐ Sở (gửi file); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (gửi file); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Trương Hoàng Nguyên 
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