
1 

 

            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  20 tháng 3 năm 2020 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12 

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

(từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020) 

( lịch này thay cho giấy mời họp ) 

Thứ Hai ngày 23/3/2020 

Sáng: 

-08h30’ BGĐ dự họp cho ý kiến về các nội dung: 

 + Thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và du lịch;  

+ Kế hoạch thực hiện Đề án Thành phố Thông minh - Bình Dương trên các 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

(Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng 

Khối Văn phòng Sở cùng dự) 

 (*) Nội dung đã được gửi trên Phần mềm QLVB trong mục Văn bản nội bộ    
* Địa điểm: Hội trường Sở (B)   

Chiều: 

- 14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ tỉnh 

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh 

- 14h00’ Toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính dự 

Phiên làm việc thứ Nhất Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ (2020 - 2023) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (A) 

 

Thứ Ba ngày 24/3/2019 

Sáng: 

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 

3/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) 

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh. 

Chiều: 

-13h30’ Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Nguyễn Khoa Hải dự chỉ đạo Đại 

hội Chi bộ Văn phòng – Kế hoạch Tài chính lần thứ VI nhiệm kỳ (2020 - 2023) (các 

Tổ giúp việc của Đảng ủy cùng dự) 

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật  (cơ sở 2) số 04, đường Huỳnh 

Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương). 

-14h00’ PGĐ Lê Văn Thái dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

* Địa điểm: Phòng họp A – UNBD tỉnh 
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Thứ Tư ngày 25/3/2020 

Sáng: 

- 08h00’  GĐ Nguyễn Khoa Hải  dự Hội nghị nghe Báo cáo đánh giá tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid – 

2019 (Theo LLV của UBND tỉnh) 

* Địa điểm:  Hội trường B – Tỉnh ủy 

Chiều: 

-13h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải họp xét phân loại A, B, C, D tháng 3 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) 

-13h30’ Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Nguyễn Phú Yên dự và chỉ đạo 

Đại hội Chi bộ Bảo tàng tỉnh, lần thứ I nhiệm kỳ (2020 - 2023) (các Tổ giúp việc 

của Đảng ủy cùng dự) 

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật  (cơ sở 2) số 04, đường Huỳnh 

Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương). 

Thứ Năm ngày 26/3/2020 

Sáng: 

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Triển khai Ngày pháp luật tháng 3: Luật 

Phòng chống tác hại của rượu bia; Quy định chế độ báo cáo và gửi nhận văn bản 

điện tử (Nghị định 09/2019, Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư số 14/2019/TT-

BVHTTDL (Toàn thể CBCC Khối Văn phòng Sở cùng dự) (Phòng Tổ chức – Pháp 

chế và Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (A)  

Chiều: 

- 13h30’ Bí thư Đảng ủy Sở - PGĐ Nguyễn Phú Yên chủ trì họp tiểu ban văn 

kiện Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bà Đặng Thị 

Ánh Sang – Phó Trưởng phòng Tổ chức – pháp chế chuẩn bị nội dung phân công) 

(Thành viên theo Tiểu ban Văn kiện Theo Quyết định số 11-QĐ/ĐUS ngày 

10/01/2020 cùng dự) 

 * Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

Thứ Sáu ngày 27/3/2020 

Sáng: 

-08h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong chủ trì họp thông qua: 

+ Tiến độ thực hiện dự án Cảng Bà Lụa (Ban Quản lý Dự án chuẩn bị nội 

dung, ĐDLĐ Phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Quản lý Văn hóa, Trung tâm Xúc 

tiến Du lịch)  

+ Các bước tiếp theo thực hiện xây dựng Đề án phát triển Du lịch Bình Dương 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ( Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp 
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phòng Quản lý Du lịch chuẩn bị nội dung, Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch 

cùng dự); 

+ Kế hoạch hưởng ứng tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống thành lập 

ngành Du lịch Việt Nam (Phòng Quản lý Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch chuẩn 

bị nội dung cùng dự)  

+ Góp ý cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2020 

(Phòng Quản lý Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch chuẩn bị nội dung cùng dự) 

* Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh. 

 

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 

  

 

 


