
   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  17   tháng 5 năm 2019 

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20 

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

(từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019) 

( lịch này thay cho giấy mời họp ) 

Thứ Hai ngày 20/5/2019 

Sáng: 

-09h00’ Hội ý Ban Giám đốc (Lãnh đạo phòng Tổ chức –Pháp chế và Văn 

phòng Sở cùng dự) 

* Địa điểm:  Hội trường Sở (B) 

-PGĐ Nguyễn Phú Yên đi công tác từ ngày 20/5 đến 21/5/2019 

Chiều: 

-13h30’ BGĐ dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị do BTV Đảng ủy Sở tổ chức (Thành phần theo 

Giấy triệu tập của Đảng Ủy Sở cùng dự) 

* Địa điểm:  Hội trường Sở (A) 

Thứ Ba ngày 21/5/2019 

 Sáng: 

 -08h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong dự họp giải quyết các ý kiến đề xuất 

của Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (Thủ trưởng Quản lý Du lịch, Trung 

tâm Xúc tiến Du lịch và Bảo tàng tỉnh cùng dự) 

* Địa điểm:  Hội trường Sở (A) 

Chiều: 

-14h00’ BGĐ dự họp thông qua Kế hoạch phát triển du lịch đường sông trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (phòng Quản 

lý Du lịch chuẩn bị nội dung, Thủ trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính, phòng Quản 

lý Văn hóa, phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Bảo tàng 

tỉnh cùng dự) 

* Địa điểm:  Hội trường Sở (A) 
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Thứ Tư ngày 22/5/2019 

Sáng: 

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự họp nghe báo cáo Chỉ số hiệu quả quản 

trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018, Kết quả chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018; Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin của các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố năm 2018; phương hướng 

nâng cao các chỉ số trong thời gian tới. (Theo LLV của UBND tỉnh)(Lãnh đạo Văn 

phòng Sở cùng dự) 

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND  tỉnh 

-08h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong dự Lễ Khai mạc Trưng bày chuyên đề 

“Gốm sư Bình Dương, truyền thống và hiện đại” (Đại diện lãnh đạo các phòng, 

đơn vị trực thuộc Sở cùng dự) 

 * Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Bình Dương 

-08h00 Ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch dự Hội thảo Khoa học 

Giáo dục Stem/Steam: Đi từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo (Theo thư 

mời Sở KHCN) 

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh 

Chiều: 

-14h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong dự họp thông qua Dự thảo “Bảo tồn và 

phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch thuộc địa bàn 

Thành phố Thủ Dầu Một” (Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch và Bảo tàng 

tỉnh cùng dự). 

* Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố Thủ Dầu Một 

Thứ Năm ngày 23/5/2019 

 Sáng: 

  -07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 

5/2019 (Theo LLV của UBND tỉnh) 

* Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh 

-08h00’ PGĐ Lê Văn Thái dự công tác bàn giao giữa  hai đơn vị đã sáp nhập 

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh và Đoàn Ca múa nhạc dân tộc (Trung tâm Văn 
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hóa Nghệ thuật chuẩn nội dung và mời các thành phần có liên quan, Lãnh đạo 

phòng Tổ chức – Pháp chế cùng dự) 

* Địa điểm:   Hội trường Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (cũ) 

Chiều: 

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 

2019 (ĐDLĐ Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật cùng dự) 

* Địa điểm:   Hội trường B – Công an tỉnh 

Thứ Sáu ngày 24/5/2019 

 Sáng: 

 -07h30’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong dự Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam thị xã Dĩ An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) 

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Thị xã Dĩ An 

- 08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Phát động phong trào “Cựu chiến 

binh Việt Nam gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân giữ gìn trật tự an toàn 

giao thông” 

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh 

Thứ Bảy ngày 25/5/2019 

 Sáng: 

-08h00’ BGĐ dự Lễ Khai mạc Liên hoan Gia đình văn hóa – thể thao tiêu 

biểu tỉnh Bình Dương năm 2019 (Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh (Cơ sở 1, 

đường 30/4, phường Phú Hòa, 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 

 


