
     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   18  tháng 10  năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42 

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

(từ ngày 21/10/2019 đến ngày  27/10/2019) 

(lịch này thay cho giấy mời họp) 

 

Thứ Hai ngày 21/10/2019 

Sáng: 

-08h00’  BGĐ dự họp thông qua: 

 + Quy hoạch các chức danh trưởng phó phòng và đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2020 

– 2025 (Phòng Tổ chức – pháp chế chuẩn bị nội dung và cùng dự) 

 + Thông qua kết luận về Thanh tra tài chính của Sở VHTTDL (Trưởng phòng Kế 

hoạch – Tài chính chuẩn bị nội dung và báo cáo) 

 + Kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chương trình Du lịch xanh (phòng 

Quản lý Du lịch chuẩn bị nội dung và cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

Chiều: 

-14h00’ PGĐ Lê Văn Thái dự họp Tổ giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của Hội 

đồng công nhận sáng kiến, giải pháp để thẩm định các sáng kiến, giải pháp năm 2019 

(Thành viên Tổ 3 - Tổ giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật theo Thông báo 84/TB-

SVHTTDL ngày 16/10/2019 cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

Thứ Ba ngày 22/10/2019 

Sáng: 

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải chủ trì họp tổ biên soạn về chế độ chi tiêu tài chính 

và định mức chi cho hoạt động văn hóa thể thao để triển khai thực hiện bước 2 (Tổ biên 

soạn theo Quyết định số 465/QĐ-SVHTTDL ngày 30/8/2018 chuẩn bị nội dung và cùng 

dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (A) 
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-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp Tổ giải pháp tác nghiệp của Hội đồng công 

nhận sáng kiến, giải pháp để thẩm định các sáng kiến, giải pháp năm 2019 (Thành viên Tổ 

1 - Tổ giải pháp tác nghiệp theo Thông báo 84/TB-SVHTTDL ngày 16/10/2019 cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

Chiều: 

-14h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong dự họp Tổ giải pháp quản lý của Hội đồng công 

nhận sáng kiến, giải pháp để thẩm định các sáng kiến, giải pháp năm 2019 (Thành viên Tổ 

2 - Tổ giải pháp giải pháp quản lý theo Thông báo 84/TB-SVHTTDL ngày 16/10/2019 

cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

 -14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Tổng kết Đề án phát triển Thể dục thể thao 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020 (ĐDLĐ Phòng Quản lý TDTT, 

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT (cơ sở 2) 

Thứ Tư ngày 23/10/2019 

Sáng: 

-09h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong làm việc với phòng Quản lý Du lịch về bàn giao 

công việc của Trưởng phòng (Phòng Quản lý Du lịch, phòng Tổ chức – Pháp chế, Lãnh 

đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

-11h30’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong dự họp mặt truyền thống của Tập đoàn Khách 

sạn Becamex Hospitacity 

* Địa điểm: Phòng Granet – Khách sạn Becamex 

Chiều: 

-14h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự họp với các Trung tâm VHTT-TT huyện, thị xã, 

thành phố Thống nhất phương án xây dựng tuyến Năng khiếu thể thao cơ sở; công tác đăng 

cai và tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh năm 2020 (ĐDLĐ Phòng Quản lý TDTT, Trung 

tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm HL&TĐ TDTT (Cơ sở 2)  
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Thứ Năm ngày 24/10/2019 

Sáng: 

-08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với Thanh tra Sở về bàn giao công việc của 

Chanh tranh Sở (Thanh tra chuẩn bị nội dung và mời đ/c Phạm Văn Quẩn – Nguyên Chánh 

Thanh tra Sở, lãnh đạo phòng Tổ chức – Pháp chế cùng dự). 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên họp Trưởng đoàn Liên hoan Văn hóa – Thể thao 

chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần 3 năm 2019 (Lãnh 

đạo phòng Quản lý TDTT, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu TDTT) 

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa TTTT huyện Phú Giáo (xe tài xế Tâm) 

-09h00’ Ủy quyền lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh dự Hội 

thảo chuyên đề: “Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo: Thiết bị luyện tập tại chỗ -Thiết bị 

tập chân; Thiết bị tập dạng bậc thang; Thiết bị tập dạng elip, xe đạp có bánh cố định hoặc 

không có líp, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử” (Theo TM của Trung 

tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Tp. HCM) 

* Địa điểm: Hội trường lầu 7, Nhà A4 Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Tp. 

HCM (Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM) 

Thứ Sáu ngày 25/10/2019 

 Sáng: 

-08h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Giải vô địch Điền kinh tỉnh Bình Dương 2019  

* Địa điểm: Sân vận động thị xã Dĩ An 

-08h30’ Ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý Du lịch dự Hội nghị phát động phong 

trào giảm thiểu rác thải nhựa và trao giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019 

(Theo Thư mời của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

* Địa điểm: Trung tâm Grand Square, 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Tp. Thủ 

Dầu Một. 
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Chủ Nhật ngày 26/10/2019 

 Chiều: 

 -17h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Giải Cúp các CLB Aerobic và Cúp 

các CLB Khiêu vũ thể thao tỉnh Bình Dương năm 2019 

* Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh niên thị xã Thuận An(xe tài xế Quí) 

 

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 

 


