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            UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                            Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2020 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 08 

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

(từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020) 

( lịch này thay cho giấy mời họp ) 

Thứ Hai ngày 24/02/2020 

Sáng: 

-08h30’ Họp Ban Giám đốc Sở cho ý kiến các nội dung: 

+ Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối Văn phòng Sở (Lãnh đạo các phòng thuộc Sở 

cùng dự) 

+ Thông qua dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về thu phí, lệ phí di 

tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa, bảo tàng. (Phòng Quản lý Văn 

hóa và Gia đình chuẩn bị nội dung, ĐDLĐ phòng Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức Pháp 

chế cùng dự).  

+ Thông qua dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi và 

sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (Giám đốc Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung, 

ĐDLĐ phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, phòng Tổ 

chức Pháp chế cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

Chiều: 

-14h00’ PGĐ Lê Văn Thái dự tọa đàm chủ đề “Thực trạng và xu hướng biến đổi 

của cộng đồng Islam giáo ở Bình Dương hiện nay” (ĐDLĐ phòng Quản lý Văn hóa và 

Gia đình cùng dự) 

* Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo Tỉnh ủy (tầng 19, tháp A, TTHC tỉnh) 
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Thứ Ba ngày 25/02/2019 

Sáng: 

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải họp xét phân loại A, B, C, D tháng 1 và tháng 2 

đối với CBCC các phòng: Văn phòng, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức – Pháp chế, 

Thanh tra Sở (Toàn thể CBCC các phòng trên cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (A) 

-09h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp báo Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương 

Cúp Biwase lần thứ X năm 2020 (ông Đỗ Văn Toàn- Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT 

cùng dự) 

* Địa điểm: Khách sạn Elizabeth (xe tài xế Quí) 

Chiều: 

- 13h30’ BGĐ thông qua các nội dung: 

   + Kết quả xếp loại CBCC tháng 01 và 02 theo Quy định xét phân loại A, B, C, 

D (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung, Lãnh đạo phòng Tổ chức – Pháp chế và ông 

Nguyễn Văn Vui – PTP Quản lý Du lịch, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân cùng dự). 

  + Thông qua dự thảo Quy chế ABCD sửa đổi (áp dụng cho tập thể và cá nhân 

CBCC) (Phòng Tổ chức – Pháp chế chuẩn bị nội dung, ĐDLĐ Văn phòng Sở cùng dự)  

 + Đề xuất khen thưởng các hoạt động phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2020 (Phòng 

Tổ chức – Pháp chế phối hợp Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch – Tài chính chuẩn bị nội 

dungvà cùng dự) 

 + Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp 

kinh doanh hoạt động thể thao và của Câu lạc bộ Thể thao chuyên nghiệp; Phí thư viện 

trên địa bàn tỉnh (Phòng Quản lý TDTT và Thư viện tỉnh chuẩn bị nội dung) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 
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Thứ Tư ngày 26/02/2020 

  Sáng: 

-07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2020 

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh 

-08h00’ BTV Đảng ủy Sở dự họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 

2020 – 2023 của Chi bộ Văn phòng - Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT (Cấp ủy các Chi bộ trên và các Tổ giúp việc của Đảng ủy Sở cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

Chiều: 

-  13h30’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng 

của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2019 (Ủy ban kiểm tra Đảng 

Ủy sở cùng dự) 

* Địa điểm:   Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh 

- 14h00’ PGĐ Lê Văn Thái dự họp BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh 

* Địa điểm:  Phòng họp A – UBND tỉnh 

-14h00’ Ủy quyền ông Hoàng Xuân Quang – Phó Chánh Văn phòng Sở  dự tổng 

kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 và ký giao ước thi đua năm 2020 – Cụm 

thi đua III  

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp 

(Số 28 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương) 

Thứ Năm ngày 27/02/2020 

Sáng: 

-08h00’ BTV Đảng ủy Sở dự họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 

2020 – 2023 của Chi bộ Nghiệp vụ - Thanh tra, Trung tâm Xúc tiến Du lịch (Cấp ủy 

các Chi bộ trên và các Tổ giúp việc của Đảng ủy Sở cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 
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-08h00’ PGĐ Lê Văn Thái làm việc với viện kiểm sát về công tác hỗ trợ chuẩn 

bị Hội thao văn hóa kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân ( Lãnh 

đạo phòng Quản lý TDTT, ĐDLĐ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (A) 

-08h00’ Ủy quyền ĐDLĐ Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình tham gia Đoàn 

công tác của HĐND tỉnh (Đoàn 1) về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội 

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Theo Thông báo số 02/TB-ĐGS 

ngày 16/01/2020  và Thông báo 04/TB-ĐGS ngày 05/02/2020 của HĐND tỉnh) 

* Địa điểm: Thị xã Bến Cát 

-08h00’ Ủy quyền  ĐDLĐ Văn phòng Sở tham gia Đoàn công tác của HĐND 

tỉnh (Đoàn 3) về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Theo Thông báo số 02/TB-ĐGS ngày 16/01/2020  và 

Thông báo 04/TB-ĐGS ngày 05/02/2020 của HĐND tỉnh) 

* Địa điểm: Thị xã Tân Uyên 

Chiều:  

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp kỹ thuật Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình 

Dương Cúp Biwase lần thứ X năm 2020 (ông Đỗ Văn Toàn - PTP Quản lý TDTT cùng 

dự) 

* Địa điểm: Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương 

-14h00’ PGĐ Lê Văn Thái dự họp Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở 

VHTTDL (Thành viên theo Quyết định số 192/QĐ-SVHTTDL ngày 11/4/2019 cùng 

dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

 -14h00’ Ủy quyền ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài 

chính, ông Huỳnh Trọng Nghĩa – PGĐ Ban Quản lý Dự án làm việc với tác giả Tượng 

đài chiến khu Long Nguyên  

 

* Địa điểm: Thành phố Dĩ An  

 



5 

 

Thứ Sáu ngày 28/02/2020 

Sáng: 

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải +  PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Giải 

xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương Cúp Biwase lần thứ X năm 2020 (ông Đỗ Văn Toàn- 

Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT cùng dự) 

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh 

-08h00’ Ủy quyền ĐDLĐ phòng Tổ chức Pháp chế tham gia Đoàn công tác của 

HĐND tỉnh (Đoàn 2) về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Theo Thông báo số 02/TB-ĐGS ngày 

16/01/2020  và Thông báo  04/TB-ĐGS ngày 05/02/2020 của HĐND tỉnh) 

* Địa điểm: Thành phố Thuận An 

Chiều: 

 

- 13h00’ BGĐ dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 

(Thành phần Cán bộ công chức, viên chức được triệu tập) 

Đồng phục: 

 + Nữ: Áo dài 

 + Nam: Áo sơ mi, quần tây, cà vạt 

* Địa điểm:   Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Bình Dương (cơ sở 2) (Số 

4 đường Hùynh Văn Nghệ, Phú Lợi Thủ Dầu  Một, Bình Dương) 

 
Nơi nhận:     
- Ban giám đốc Sở;                                                               
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Lưu: VT, Q’.    

                 TL. GIÁM ĐỐC 

                KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

          (Đã ký) 

                Hoàng Xuân Quang 

  

 

 


