
      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 12 năm 2019 

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 51 

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

(từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019) 

(lịch này thay cho giấy mời họp) 

Thứ Hai ngày 23/12/2019 

Sáng: 

- 08h00’ Hội ý BGĐ Sở thông qua: 

+ Thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Lãnh đạo 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019  

+ Thông qua nội dung chuẩn bị tổng kết ngành VHTTDL năm 2019 

(Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung, lãnh đạo các phòng cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

Chiều: 

-14h00’ GĐ Nguyễn Khoa Hải làm việc về các hoạt động Tết Nguyên Đán 2020 

(Phòng Kế hoạch –Tài chính chuẩn bị nội dung, Lãnh đạo Văn phòng cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 

-14h00’ PGĐ Lê Văn Thái dự họp phân công nhiệm vụ của CBCC phòng Quản 

lý Văn hóa và Gia đình 

* Địa điểm: Hội trường Sở (A) 

Thứ Ba ngày 24/12/2019 

Sáng: 

-08h00’ PGĐ Lê Văn Thái dự phúc tra theo kế hoạch số 06/KH-BGĐ ngày 

09/12/2019 của BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" và công tác Gia đình tỉnh về việc 
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phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô 

thị năm 2019  

* Địa điểm: Huyện Bàu Bàng (xe Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật) 

Thứ Tư ngày 25/12/2019 

Sáng: 

-08h00’ PGĐ Lê Văn Thái dự phúc tra theo kế hoạch số 06/KH-BGĐ ngày 

09/12/2019 của BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" và công tác Gia đình tỉnh về việc 

phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô 

thị năm 2019  

* Địa điểm: Huyện Phú Giáo (xe Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật) 

-08h30’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong chủ trì họp rút kinh nghiệm tổ chức "Liên 

hoan Ẩm thực đường phố" tỉnh BD lần 2 năm 2019 (Trung tâm Xúc tiến Du lịch chuẩn 

bị nội dung, thành phần theo Quyết định số 565/QĐ-SVHTTDL ngày 09/10/2019 cùng 

dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (A) 

-08h00’ Ủy quyền lãnh đạo phòng Tổ chức – Pháp chế dự Hội nghị trực tuyến 

triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 do Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội tổ chức (theo Thư mời số 160/TM-UBND ngày 

18/12/2019 của UBND tỉnh). 

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh 

Chiều: 

- 14h00’ PGĐ Nguyễn Thanh Phong làm việc với phòng Quản lý Du lịch và Kế 

hoạch - Tài chính về việc triển khai Đề án thành phố thông minh và Đề án phát triển Du 

lịch Bình Dương (Phòng Quản lý Du lịch, phòng Kế hoạch – Tài chính chuẩn bị nội 

dung, ông Lưu Thế Thuật – Phó Chánh Văn phòng Sở – Tổ giúp việc Ban Điều hành 

thành phố Thông minh và cùng dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (B) 
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-14h00’ Ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình dự Hội nghị tổng 

kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 

* Địa điểm: Bảo tàng lịch sử quốc gia (Số 25, Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Thứ Năm ngày 26/12/2019 

Sáng: 

-07h30’ Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL (BCH Đảng 

ủy Sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở, Đại diện Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên cơ sở Sở VHTTDL cùng dự ) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (A) 

-07h30’ PGĐ Lê Văn Thái  dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Kỷ niệm 

30 năm ngày Thành lập Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Dương 

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật (Cơ sở 1, số 5, đường 30/4 phường 

Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương) 

-08h00’ Ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình dự Hội nghị giao 

ban an ninh, chính trị, tư tưởng và công tác viên DLXH tỉnh  năm 2019 

* Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Chiều: 

-13h30’ PGĐ Lê Văn Thái dự phúc tra theo kế hoạch số 06/KH-BGĐ ngày 

09/12/2019 của BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" và công tác Gia đình tỉnh về việc 

phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô 

thị năm 2019  

* Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một 

Thứ Sáu ngày 27/12/2019 

Sáng: 
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-07h30’ BGĐ họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019  (Thủ trưởng các 

phòng và đơn vị, Đại diện Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên cơ sở Sở VHTTDL cùng 

dự) 

* Địa điểm: Hội trường Sở (A) 

Chủ Nhật ngày 29/12/2019 

Sáng: 

-13h00’ PGĐ Nguyễn Phú Yên dự Lễ Khai mạc Giải đua xe Mô tô Việt Nam 

(vòng 5) năm 2019 (Đ/c Toàn PTP Quản lý TDTT cùng dự) 

* Địa điểm: Trường đua 2k (Phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một) (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 

  

 


