
 
THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc  

Sở Văn hóa và Thể thao  

(Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 31/12/2021) 

 
* Thứ Năm, ngày 16/12/2021: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: Xử lý công việc tại cơ quan. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Xử lý công việc tại nhà do cách ly y tế theo 

quy định đến hết ngày 26/12/2021. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: Xử lý công việc tại cơ quan. 

* Thứ Sáu, ngày 17/12/2021:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: Xử lý công việc tại cơ quan. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: Xử lý công việc tại cơ quan. 

* Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 18-19/12/2021: Nghỉ. 

* Thứ Hai, ngày 20/12/2021:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: Xử lý công việc tại nhà đến hết buổi sáng ngày 

29/12/2021 do tự cách ly, điều trị COVID-19. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: họp Hội đồng thẩm định quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 các huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường. 

* Thứ Ba, ngày 21/12/2021:  

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: Xử lý công việc tại cơ quan 

+ Buổi chiều: Dự hội nghị trực tuyến góp ý Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Hội trường lớn 

Tỉnh ủy. 

* Thứ Tư, ngày 22/12/2021:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: xử lý công việc tại nhà. 

+ Buổi chiều: Nghe báo báo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói 

thầu xây lắp + thiết bị của Trung tâm Văn hóa tỉnh (trực tuyến). 
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- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: xử lý công việc tại cơ quan  

* Thứ Năm, ngày 23/12/2021:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: 

+ Buổi sáng: Làm việc trực tuyến tại nhà với Đoàn công tác của ADB tại Việt 

Nam về 02 Tiểu dự án vay vốn ADB; 

+ Buổi chiều: xử lý công việc tại nhà. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: xử lý công việc tại cơ quan. 

+ Buổi chiều: Họp nghe báo cáo các nội dung thực hiện Kế hoạch số 101/KH-

UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh tại Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh. 

* Thứ Sáu, ngày 24/12/2021:  

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: 

 + Buổi sáng: Họp Hội đồng thanh lý tài sản vào lúc 8 giờ. 

 + Buồi chiều: Xử lý công việc tại cơ quan. 

* Thứ Bảy, Chủ Nhật ngày 25/12-26/12/2021: Nghỉ. 

* Thứ Hai, ngày 27/10/2021:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Hội nghị trực tuyến tại nhà với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Văn phòng ADB tại Việt Nam về 02 Tiểu dự án vay vốn ADB; 

+ Buổi chiều: xử lý công việc tại nhà. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Xử lý công việc tại cơ quan. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: Xử lý công việc tại cơ quan. 

* Thứ Ba, ngày 28/12/2021:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: xử lý công việc tại nhà. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp:  

+ Buổi sáng: Dự họp báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội 

dung tổ chức đón Tết Nhâm Dần 2022. 

+ Buổi chiều: họp Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Cụm thi 

đua các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2021 tại Hội trường A Văn phòng UBND tỉnh. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: xử lý công việc tại cơ quan. 

* Thứ Tư, ngày 29/12/2021:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: xử lý công việc tại nhà. 

+ Buổi chiều: Họp đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ đối với Giám đốc và 

các Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Tự đánh giá, xếp loại đối với tập thể 

Ban Giám đốc Sở. 



3 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp:  

+ Buổi sáng: xử lý công việc tại cơ quan. 

+ Buổi chiều: Dự cùng Giám đốc Sở 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: 

+ Buổi sáng: xử lý công việc tại cơ quan. 

+ Buổi chiều: Dự cùng Giám đốc Sở. 

* Thứ Năm, ngày 30/12/2021:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và 

Thể thao mở rộng kiểm kiểm, tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Đảng 

ủy Sở, tập thể Ban Giám đốc Sở và cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Dự cùng Giám đốc Sở. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: Dự cùng Giám đốc Sở. 

* Thứ Sáu, ngày 31/12/2021:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: 

+ Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở tự đánh giá, xếp loại Đảng bộ 

Sở, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và xem xét đề nghị khen thưởng tổ chức 

đảng, đảng viên trực thuộc; 

+ Buổi chiều: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đánh giá, xếp loại Đảng bộ Sở, 

tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và xem xét đề nghị khen thưởng tổ chức đảng, 

đảng viên trực thuộc. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Dự cùng Giám đốc Sở. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: Dự cùng Giám đốc Sở. 

  Nh ng công việc dự  i n    ngày cuối tháng 10 của Giám đốc Sở: 

- Ngày 04/01/2022: Các Chi bộ trực thuộc họp Chi bộ thường lệ tháng 

01/2022, kết hợp với thảo luận và tổng hợp ý kiến của Chi bộ đối với dự thảo Báo 

cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

của Đảng bộ Sở (thay thế cho tham dự Hội nghị Đảng viên hàng năm). 

- Ngày 05/01/2022: Hội nghị công chức và người lao động của Sở VHTT năm 

2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

- Ngày 06/01/2022: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở mở rộng Tổng kết 

thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ 

Sở (thay thế Hội nghị Đảng viên hàng năm; có thêm nội dung: Bí thư các Chi bộ 

báo cáo tổng hợp ý kiến của Chi bộ đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện 

nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Sở)  
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- Ngày 08/01/2022: Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, gia đình và thể dục thể 

thao năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

- Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về phát triển du lịch 

của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

* Ghi chú: Lịch làm việc sẽ có điều chỉnh khi có phát sinh công việc đột xuất 

theo yêu cầu của cấp trên hoặc theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc 

Sở. 
 

Nơi nhận:                             
- VP UBND tỉnh;      

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Các Phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- Lưu: VT, tqtoan. 

 

 

                                                                                                        

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Bạch Huệ 
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