
 
THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc  

Sở Văn hóa và Thể thao  

(Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 15/02/2022) 

 
* Ngày 01/02-06/02/2022: Nghỉ Tết và nghỉ Thứ 7, Chủ nhật. 

* Thứ Hai, ngày 07/02/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: 

+ Buổi sáng: Họp thành viên UBND tỉnh thông qua nội dung chuẩn bị làm 

việc với Thủ tướng Chính phủ vào lúc 08 giờ, tại Hội trường C, Văn phòng 

UBND tỉnh; 

+ Buổi chiều: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng báo cáo tình hình 

Tết. 

- 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 08/02/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở nghe báo 

cáo tình hình Tết và bàn các công việc thuộc thẩm quyền; 

+ Buổi chiều: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2022 

vào lúc 14 giờ, tại Hội trường A và C, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp:  

+ Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở nghe báo 

cáo tình hình Tết và bàn các công việc thuộc thẩm quyền; 

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

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở nghe báo 

cáo tình hình Tết và bàn các công việc thuộc thẩm quyền; 

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

* Thứ Tư, ngày 09/02/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: 

+ Buổi sáng: Họp BCH Đảng bộ Sở mở rộng thường kỳ tháng 01/2022; 

+ Buổi chiều: Họp lệ Chi bộ tháng 02/2022. 
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- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp:  

+ Buổi sáng: Dự họp cùng Giám đốc Sở; 

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

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: Dự họp cùng Giám đốc Sở; 

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

* Thứ Năm, ngày 10/02/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: 

+ Buổi sáng: Xử lý công việc tại cơ quan; 

+ Buổi chiều: Làm việc tại Ban THDA vốn ADB chuẩn bị công tác nghiệm 

thu, bàn giao công trình của 02 Tiểu dự án vốn ADB. 

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

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: Đi công tác huyện Kiên Lương (họp 

với UBND huyện Kiên Lương, Ban Trị sự chùa Hang thống nhất thủ tục sửa 

chữa cấp bách Di tích Chùa Hang). 

* Thứ Sáu, ngày 11/02/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: 

+ Buổi sáng: Xử lý công việc tại cơ quan; 

+ Buổi chiều: Xử lý công việc tại Ban THDA vốn ADB. 

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

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: Xử lý công việc tại cơ quan; 

+ Buổi chiều: Họp với Ban Giám đốc Bảo tàng, Phòng Quản lý văn hóa về 

thông qua kế hoạch, dự thảo Đề cương tổng quát trưng bày Trung  tâm Triển 

lãm văn hóa nghệ thuật và Bảo tồn di sản văn hóa (đề cương chính trị), đề cương 

sưu tầm. 

* Thứ Bảy, Chủ Nhật ngày 12/02-13/02/2022: Nghỉ. 

* Thứ Hai, ngày 14/02/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: 

+ Buổi sáng: Họp thông qua các Đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện Kiên 

Lương; 

+ Buổi chiều: Họp giao ban báo cáo tiến độ thi công công trình Trung tâm 

triển lãm văn hóa, nghệ thuật và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Kiên Giang vào lúc 

14 giờ. 

- 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. 
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* Thứ Ba, ngày 15/02/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: 

+ Buổi sáng: Xử lý công việc tại cơ quan; 

+ Buổi chiều: Thông qua Dự án đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm 

và tượng đài Bác Hồ ở thành phố Phú Quốc vào lúc 14 giờ, tại Hội trường A 

Tỉnh ủy. 

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

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: 

 + Buổi sáng: Xử lý công việc tại cơ quan; 

 + Buổi chiều: Dự họp cùng Giám đốc Sở. 
 

  Nh ng công việc dự  i n 1  ngày cuối tháng 02 của Giám đốc Sở: 

- 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. 

- Họp thông qua nội bộ một số Kế hoạch, Đề án, Dự án của Sở VHTT thực 

hiện. 

* 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, nhmtam. 

 

 

                                                                                                        

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Bạch Huệ 
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