
     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   29  tháng 11 năm 2019 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

(từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019) 

(lịch này thay cho giấy mời họp) 

Thứ Hai ngày 02/11/2019 

Sáng: 

-07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-

CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các văn bản của Trung ương, 

Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng (Theo Công văn số 114-KH/TU ngày 27/11/2019 của Tỉnh ủy) 

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy 

-PGĐ Nguyễn Phú Yên đi công tác từ ngày 02/12 đến 06/12/2019 

Chiều: 

-14h00’ Hội ý BGĐ thông qua các nội dung: 

   + Thông qua BGĐ Sở thông qua kết quả xếp loại CBCC tháng 11 theo Quy 

định xét phân loại A, B, C, D (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung, Lãnh đạo phòng Tổ 

chức – Pháp chế cùng dự). 

  + Báo cáo một số nội dung vướng mắc, bất cập chấm điểm các phòng chức 

năng, đơn vị trực thuộc Sở và khối các phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố năm 

2019 để xin ý kiến BGĐ (Phòng Tổ chức – Pháp chế chuẩn bị nội dung và cùng dự) 

     + Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị kiểm điểm Công tác chỉ đạo, điều hành 

của BGĐ Sở năm 2019 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung, Lãnh đạo phòng Tổ chức – 

Pháp chế cùng dự). 

     + Công tác chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về bảo vệ bí mật nhà nước theo Kế hoạch 47/KH-ĐKT ngày 18/11/2019 của Đoàn 

kiểm tra (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung và cùng dự). 

 * Địa điểm: Hội trường Sở (B) 
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-13h30’ Ủy quyền lãnh đạo phòng Kế hoạch – Tài chính dự lớp tập huấn “Người 

tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả” theo Thư mời của Hội Bảo vệ 

người tiêu dùng Việt Nam (Vicopro) 

 * Địa điểm: Sảnh B (lầu 1) – Công viên Văn hóa Thanh Lễ 

Thứ Ba ngày 03/12/2019 

Sáng: 

-07h30’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 

33 - khóa X (mở rộng) (cả ngày) 

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy. 

-08h00’ Ủy quyền lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình dự 

Hội nghị họp mặt, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu 

tỉnh Bình Dương năm 2019 (Theo Thư mời của Sở Lao động -Thương binh và xã hội) 

* Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một 

Chiều: 

 - 14h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong + PGĐ Lê Văn Thái dự họp Chi bộ Nghiệp 

vụ Thanh tra  

* Địa điểm: Hội trường Sở (A) 

Thứ Tư ngày 04/12/2019 

Sáng: 

 -08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Lễ kết nạp Đảng viên và họp chi bộ Văn phòng 

– Kế hoạch Tài chính 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)  

-08h00’ PGĐ Lê Văn Thái dự tiếp Đoàn giám sát  của HĐND về kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương (Lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa chuẩn bị nội và cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường A - Hội đồng nhân dân tỉnh - Tầng 15, tháp B, Trung tâm 

Hành chính tỉnh. 
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         Chiều: 

 -14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc với UBND thành phố Thủ Dầu Một về 

bố trí đất xây dựng Thư viện tỉnh (ông Nguyễn Minh Hiển – Trưởng phòng KHTC, ông 

Huỳnh Trọng Nghĩa – PGĐ Ban Quản lý Dự án cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B)  

 -13h30’ PGĐ Lê Văn Thái tiếp Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh về việc xét 

công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Xây 

dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chuẩn bị nội dung và cùng dự)  

* Địa điểm: Hội trường Sở (A) 

Thứ Năm ngày 05/12/2019 

Sáng: 

-08h00’ BGĐ họp thống nhất kết quả chấm điểm thi đua Khối các huyện, thị, 

thành phố năm 2019 (phòng Tổ chức – Pháp chế chuẩn bị nội dung và tham mưu mời 

phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố dự; ĐDLĐ các phòng chuyên 

môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phòng VHTT các huyện, thị, thành phố,) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (A) 

Chiều: 

-14h00’  PGĐ Nguyễn Thanh Phong kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát 

động chiến dịch bảo vệ môi trường du lịch "Du lịch xanh - Go Green" trong hoạt động 

kinh doanh du lịch và Lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực đường phố lần thứ II năm 2019 

(ĐDLĐ phòng Quản lý Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Du lịch cùng dự.) 

* Địa điểm: Khách sạn Becamex Thành phố Mới và Hoa viên Bạch Đằng (xe tài 

xế Tâm) 

Thứ Sáu ngày 06/12/2019 

 Sáng: 

 -08h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020  

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



4 

 

-07h15’ BGĐ dự dự Lễ phát động Chiến dịch bảo vệ môi trường du lịch "Du lịch 

xanh - Go Green" trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh (ĐDLĐ các phòng 

chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở cùng dự) 

* Địa điểm: Khách sạn Becamex Thành phố mới  

Tối: 

-18h00’ BGĐ dự Lễ Khai mạc Liên hoan Ẩm thực Đường phố tỉnh Bình Dương 

lần thứ II năm 2019 (Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở cùng dự) 

* Địa điểm: Khu vực Hoa viên Bạch Đằng, Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một. 

Chủ nhật ngày 08/12/2019 

Tối: 

-18h00’ BGĐ dự Lễ Bế mạc Liên hoan Ẩm thực Đường phố tỉnh Bình Dương lần 

thứ II năm 2019 (Lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở cùng dự) 

* Địa điểm: Khu vực Hoa viên Bạch Đằng, Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một. 

 

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 

  

 


