
 
THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc  

Sở Văn hóa và Thể thao  

(Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 30/92022) 

 
* Thứ Sáu, ngày 16/9/2022:  

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

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: dự Hội nghị Tập huấn Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Hiệp ước về quyền 

tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WCT), Hiệp ước về cuộc 

biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WPPT) 

đến hết ngày 17/9/2022. 

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

* Thứ Bảy, ngày 17/9/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: Đi công tác Thành phố Hồ Chí Minh làm 

việc về Dự án tu bổ, phục dựng Di tích quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc và 

Dự án đầu tư “Khu chứng tích tội ác chiến tranh rừng tràm Ban Biện Phú”. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ 

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần IX năm 2022. 

* Chủ nhật, ngày 18/9/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: tham gia Đoàn rước đuốc và dự tổng duyệt 

Chương trình Lễ Khai mạc ĐHTDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 lúc 

18 giờ 30 phút. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ 

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần IX năm 2022; dự tổng 

duyệt Chương trình Lễ Khai mạc ĐHTDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 

2022 lúc 18 giờ 30 phút. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ 

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần IX năm 2022; dự tổng 

duyệt Chương trình Lễ Khai mạc ĐHTDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 

2022 lúc 18 giờ 30 phút. 

 

UBND TỈNH KIÊN GIANG 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1140/TB-SVHTT Kiên Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2022 



2 

* Thứ Hai, ngày 19/9/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: Xử lý công việc và kiểm tra, rà soát công 

tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần 

IX năm 2022. Dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần IX 

năm 2022 lúc 18 giờ 30 phút, tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: 

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

+ Buổi chiều: Dự làm việc với Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Đề án Trung 

ương tại Hội trường A, Văn phòng Tỉnh ủy. Dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục 

thể thao tỉnh Kiên Giang lần IX năm 2022 lúc 18 giờ 30 phút, tại Nhà Thi đấu đa 

năng tỉnh Kiên Giang. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: 

+ Buổi sáng: Kiểm tra công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu tham dự 

Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần IX năm 2022.  

+ Buổi chiều: Dự Hội nghị nghe báo cáo tình hình tiếp thu ý kiến góp ý và 

hoàn thiện các phương án tích hợp Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 

Kiên Giang lần IX năm 2022 lúc 18 giờ 30 phút, tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh 

Kiên Giang. 

* Thứ Ba, ngày 20/9/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: Xử lý công việc và kiểm tra, rà soát công 

tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm AHDT 

Nguyễn Trung Trực hy sinh; dự tổng duyệt Chương trình Khai mạc Lễ hội 

truyền thống kỷ niệm 154 năm AHDT Nguyễn Trung Trực hy sinh lúc 19 giờ tại 

Trung tâm sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá (Quảng trường Trần Quang 

Khải). 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Xử lý công việc tại cơ quan; dự tổng 

duyệt Chương trình Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm AHDT 

Nguyễn Trung Trực hy sinh lúc 19 giờ tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng thành 

phố Rạch Giá (Quảng trường Trần Quang Khải). 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: Kiểm tra công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu tham dự 

Lễ Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm AHDT Nguyễn Trung Trực 

hy sinh;  

+ Buổi chiều: Xử lý công việc tại cơ quan; dự tổng duyệt Chương trình 

Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm AHDT Nguyễn Trung Trực hy 
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sinh lúc 19 giờ tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá (Quảng 

trường Trần Quang Khải). 

* Thứ Tư, ngày 21/9/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Xử lý công việc và kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức 

Lễ Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm AHDT Nguyễn Trung Trực 

hy sinh; 

+ Buổi chiều: Dự Lễ Thắp hương Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc 

Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình 1868 và Lễ Thắp hương của Đoàn 

đại biểu dân, quân chính Đảng tỉnh; Dự Lễ Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ 

niệm 154 năm AHDT Nguyễn Trung Trực hy sinh lúc 19 giờ tại Trung tâm sinh 

hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá (Quảng trường Trần Quang Khải). 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp:  

+ Buổi sáng: Xử lý công việc và kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức 

Lễ Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm AHDT Nguyễn Trung Trực 

hy sinh; 

+ Buổi chiều: Dự Lễ Thắp hương Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc 

Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình 1868 và Lễ Thắp hương của Đoàn 

đại biểu dân, quân chính Đảng tỉnh; Dự Lễ Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ 

niệm 154 năm AHDT Nguyễn Trung Trực hy sinh lúc 19 giờ tại Trung tâm sinh 

hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá (Quảng trường Trần Quang Khải). 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: 

+ Buổi sáng: Xử lý công việc và kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức 

Lễ Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm AHDT Nguyễn Trung Trực 

hy sinh; 

+ Buổi chiều: Dự Lễ Thắp hương Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc 

Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình 1868 và Lễ Thắp hương của Đoàn 

đại biểu dân, quân chính Đảng tỉnh; Dự Lễ Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ 

niệm 154 năm AHDT Nguyễn Trung Trực hy sinh lúc 19 giờ tại Trung tâm sinh 

hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá (Quảng trường Trần Quang Khải). 

* Thứ Năm, ngày 22/9/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Dự Lễ Dâng hương tưởng nhớ 154 năm AHDT Nguyễn 

Trung Trực hy sinh tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực; 

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

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp:  
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+ Buổi sáng: dự Lễ Dâng hương tưởng nhớ 154 năm AHDT Nguyễn Trung 

Trực hy sinh tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực; 

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

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: dự Lễ Dâng hương tưởng nhớ 154 năm AHDT Nguyễn Trung 

Trực hy sinh tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực; 

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

* Thứ Sáu, ngày 23/9/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Thông qua dự thảo lần 1 về Kế hoạch và Quyết định thành 

lập Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải năm 2023; 

+ Buổi chiều: Họp Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ xây dựng Khu tưởng 

niệm các Anh hùng Liệt sỹ, người có công tỉnh và huyện Vĩnh Thuận. 

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

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: Họp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 

tại UBND tỉnh. 

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

* Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 24-25/9/2022: Nghỉ 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: Dự Lễ Bế mạc Đại hội ĐHTDTT tỉnh Kiên 

Giang lần thứ IX năm 2022 vào chiều ngày 24/9/2022. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Dự Lễ Bế mạc Đại hội ĐHTDTT tỉnh 

Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 vào chiều ngày 24/9/2022. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: Dự Lễ Bế mạc Đại hội ĐHTDTT tỉnh 

Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 vào chiều ngày 24/9/2022. 

* Thứ Hai, ngày 26/9/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: Tham gia Đoàn công tác của Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Huỳnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy 

Kiên Hải kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại 

hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

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

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: Đi công tác Thành phố Hồ Chí Minh 

đến hết ngày 28/9/2022. 

* Thứ Ba, ngày 27/9/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 09 giờ 30 phút: họp kiểm điểm rút kinh 

nghiệm đối với tập thể Phòng Tổ chức - Pháp chế theo Kết luận thanh tra; Từ 09 
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giờ 30 phút đến 11 giờ: họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Thanh tra 

Sở theo Kết luận thanh tra. 

+ Buổi chiều: Dự kiến họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban 

Giám đốc Sở, Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở Lê Công Nghiệp theo Kết luận 

thanh tra. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp:  

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

+ Buổi chiều: Dự kiến họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban 

Giám đốc Sở, Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở Lê Công Nghiệp theo Kết luận 

thanh tra. 

* Thứ Tư, ngày 28/9/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng; 

+ Buổi chiều: Họp thông qua dự kiến kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân 

sách năm 2023 lĩnh vực thể dục thể thao của Sở Văn hóa và Thể thao và Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao. 

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

* Thứ Năm, ngày 29/9/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Tham gia Đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

Mai Văn Huỳnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp kiểm tra thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

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

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

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: Đi công tác thành phố Phú Quốc đến 

hết ngày 02/10/2022. 

* Thứ Sáu, ngày 30/9/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 

năm 2022; 

+ Buổi chiều: Họp giao ban với lãnh đạo UBND tỉnh (liên quan đến 03 Tờ 

trình của Sở Văn hóa và Thể thao về: chủ trương đăng cai Hội thi sân khấu cải 

lương toàn quốc năm 2023; chủ trương đặt tượng và phát động cuộc thi tượng 

đài Danh nhân Thoại Ngọc Hầu; chủ trương đầu tư, đào tạo Đội tuyển năng 

khiếu Bóng đá nam 11 người lứa tuổi 11 và hai Đội tuyển năng khiếu bóng 
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chuyền trong nhà lứa tuổi 14-15 nữ, lứa tuổi 13-14 nam tỉnh Kiên Giang từ năm 

2023). 

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

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

- Họp thông qua dự kiến kế hoạch nhiệm vụ, dự toán ngân sách năm 2023 

lĩnh vực văn hóa, gia đình của Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở. 

- Ngày 04/10/2022: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở 

rộng). 

- Họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua bước 1 hồ sơ trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2022. 

- Thông qua đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo Hồ bơi An Hòa, 

Sân Vận động tỉnh và Dự án đầu tư mới các hạng mục công trình của Khu Liên 

hợp thể thao tỉnh Kiên Giang, 

- Dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2022.  

- Ký kết Chương trình phối hợp về thể thao giữa giữa Bộ Chỉ huy Bộ đọi 

Biên phòng tỉnh với Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Tham gia đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND 

thành phố Rạch Giá về tình hình kinh tế - xã hội. 

- Họp nội bộ thông qua một số Kế hoạch, Đề án, Dự án của Sở Văn hóa và 

Thể thao 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, tqtoan. 

 

 

                                                                                                        

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bạch Huệ 
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