
 
THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc  

Sở Văn hóa và Thể thao  

(Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/102022) 

 
* Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 01-02/10/2022: Nghỉ. 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 

các địa phương về kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 (buổi sáng). 

* Thứ Hai, ngày 03/10/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ quý III năm 2022. 

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút: Họp lấy ý kiến về tổ chức 

Chương trình biểu diễn nghệ thuật có bắn pháo hoa theo đề nghị của Công ty 

TNHH Mặt trời Phú Quốc; Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ: Họp lệ chi bộ tháng 

10/2022. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: 

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

+ Buổi chiều: dự Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục 

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực 

hiện giai đoạn 2021-2025 tại Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: 

+ Buổi sáng: Dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thuyết minh di 

tích năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang. 

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

* Thứ Ba, ngày 04/10/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Dự cuộc họp giao ban của Lãnh đạo UBND tỉnh. 

+ Buổi chiều: Họp xử lý chi phí phát sinh của Dự án đầu tư cải tạo, nâng 

cấp Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang. Từ 17 giờ: Tiếp tục dự cuộc họp giao 

ban của Lãnh đạo UBND tỉnh.  

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp:  

+ Buổi sáng: Xử lý công việc tại cơ quan; 
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+ Buổi chiều: Dự hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Phòng chống 

bạo lực gia đình (sửa đổi) tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên 

Giang. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: Dự khai mạc tập huấn “Số hóa tài liệu thư viện thực hiện 

chuyển đổi số” tại Hội trường Hòa Bình Rạch Giá Resort; 

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

* Thứ Tư, ngày 05/10/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Xử lý công việc cơ quan; 

+ Buổi chiều: Họp rà soát điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ, dự toán chi năm 

2022 và thông qua Kế hoạch nhiệm vụ, dự toán ngân sách năm 2023 lĩnh vực 

văn hóa, gia đình của Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn 

Cải lương nhân dân Kiên Giang, Đoàn Nghệ thuật Khmer. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: 

 + Buổi sáng: Họp nghe báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, thu 

hồi tạm ứng ngân sách tại UBND tỉnh lúc 08 giờ. 

+ Buổi chiều: Họp rà soát điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ, dự toán chi năm 

2022 và thông qua Kế hoạch nhiệm vụ, dự toán ngân sách năm 2023 lĩnh vực 

văn hóa, gia đình của Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn 

Cải lương nhân dân Kiên Giang, Đoàn Nghệ thuật Khmer. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng:  Xử lý công việc cơ quan; 

+ Buổi chiều: Họp rà soát điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ, dự toán chi năm 

2022 và thông qua Kế hoạch nhiệm vụ, dự toán ngân sách năm 2023 lĩnh vực 

văn hóa, gia đình của Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn 

Cải lương nhân dân Kiên Giang, Đoàn Nghệ thuật Khmer. 

* Thứ Năm, ngày 06/10/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Họp rà soát điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ, dự toán chi năm 

2022 và thông qua Kế hoạch nhiệm vụ, dự toán ngân sách năm 2023 của Trung 

tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (lúc 08 giờ), Công viên Văn hóa An Hòa 

(lúc 08 giờ 45 phút), Thư viện tỉnh (lúc 09 giờ 30 phút), Bảo tàng tỉnh và Ban 

QLDT tỉnh (lúc 10 giờ 15 phút) tại Phòng họp số 1; 

+ Buổi chiều: Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua nội dung điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công trình Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 10/2022 và phương án 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. 
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- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp:  

+ Buổi sáng: Dự cùng Giám đốc Sở; 

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

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: Họp rà soát điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ, dự toán chi năm 

2022 và thông qua Kế hoạch nhiệm vụ, dự toán ngân sách năm 2023 của Trung 

tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (lúc 08 giờ), Công viên Văn hóa An Hòa 

(lúc 08 giờ 45 phút), Thư viện tỉnh (lúc 09 giờ 30 phút), Bảo tàng tỉnh và Ban 

QLDT tỉnh (lúc 10 giờ 15 phút) tại Phòng họp số 1; 

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

* Thứ Sáu, ngày 07/10/2022:  

- 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 

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. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: 

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

+ Buổi chiều: Đi công tác thành phố Phú Quốc kiểm tra công tác thẩm 

định, dám nhãn quản lý máy trò chơi Casino đến hết ngày 09/10/2022. 

* Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 08-09/10/2022: Nghỉ. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Dự Lễ Khai mạc Đất Mũi Marathon Cà 

Mau 2022 Cúp Petro Việt Nam tại tỉnh Cà Mau vào ngày 08/10/2022. 

* Thứ Hai, ngày 10/10/2022:  

- 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. 
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- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Đi công tác Vương quốc Campuchia 

đến hết ngày 15/10/2022. 

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

* Thứ Ba, ngày 11/10/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: 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; 

+ Buổi chiều: Họp nội bộ Sở Văn hóa và Thể thao thông qua nội dung 

bước 1 hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết của ngành Văn hóa và 

Thể thao tại kỳ họp cuối năm 2022. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: Họp rà soát hồ sơ đề xuất điều chỉnh, khoanh vùng bảo vệ Di 

tích lịch sử quốc gia Căn cứ U Minh Thượng; 

+ Buổi chiều: Họp nghe báo cáo kết quảt thí điểm hệ thống phần mềm điện 

tử và triển khai kết nối, tích hợp, chia xẻ dữ liệu số hóa. 

* Thứ Tư, ngày 12/10/2022 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Dự Lễ Dâng hương kỷ niệm 62 năm ngày hy sinh của 

AHLLVTND Mai Thị Nương tại huyện Giồng Riềng; 

+ Buổi chiều: 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 Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu tham gia giải 

quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. 

* Thứ Năm, ngày 13/10/2022:  

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

* Thứ Sáu, ngày 14/10/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua bước 1 các văn bản 

quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh Kỳ họp cuối năm 2022; 
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+ Buổi chiều: Họp 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. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

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

+ Buổi chiều: Họp 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. 

  Nh ng công việc dự kiến 15 ngày cuối tháng 10 của Giám đốc Sở: 

- Từ 17-19/10/2022: Tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh làm 

việc với UBND thành phố Phú Quốc sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 

tháng đầu năm 2022. 

- Họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị và thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết 

Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 

theo Quyết định 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc 

với các huyện Kiên Hải, Tân Hiệp, Châu Thành, An Biên, Vĩnh Thuận về tình 

hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022.  

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

- Ký kết Chương trình phối hợp về thể thao giữa giữa Bộ CHBĐBP tỉnh 

với Sở VHTT. 

- 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, tqtoan. 

 

 

                                                                                                        

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 
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