
 
THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc  

Sở Văn hóa và Thể thao  

(Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 30/11/2022) 

 
* Thứ Tư, ngày 16/11/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

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

+ Buổi chiều: Đi công tác thành phố Phú Quốc đến hết ngày 18/11/2022. 

- 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: Đi công tác huyện Giồng Riềng. 

* Thứ Năm, ngày 17/11/2022:  

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp:  

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

+ Buổi chiều: thông qua kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai:  

+ Buổi sáng: Xử lý công việc tại cơ quan 

+ Buổi chiều: Họp nghe báo cáo Quy hoạch chung xây dựng thành phố 

Phú Quốc. 

* Thứ Sáu, ngày 18/11/2022:  

- 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 Bảy và Chủ nhật, ngày 19-20/11/2022: Nghỉ. 

* Thứ Hai, ngày 21/11/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Họp xử lý kỹ thuật, chi phí phát sinh và bổ sung hạng mục 

đầu tư đối với Dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Văn hóa và 

Thể thao và xây dựng hàng rào Công viên Văn hóa An Hòa; 

+ Buổi chiều: Họp Tổ nghiên cứu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XI, chuyên đề văn hóa – xã hội. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp:  
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+ Buổi sáng: Họp Ban Chỉ đạo Tết Quân - Dân năm 2023 tại Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Kiên Giang; 

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

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

* Thứ Ba, ngày 22/11/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Họp về rà soát, điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời 

trên địa bàn thành phố Phú Quốc; 

+ 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. 

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Đi công tác tỉnh Long An đến hết ngày 

23/11/2022. 

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

* Thứ Tư, ngày 23/11/2022 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: 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; 

+ Buổi chiều: Họp rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy mô diện tích 

đất các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Căn cứ cách mạng U Minh Thượng. 

- Phó Giám đốc Nguyễn Diệp Mai: 

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

+ Buổi chiều: Họp rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy mô diện tích 

đất các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Căn cứ cách mạng U Minh Thượng. 

* Thứ Năm, ngày 24/11/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Họp thông qua ý tưởng điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Công viên Văn hóa An Hòa; 

+ 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: 

+ Buổi sáng: Họp thông qua ý tưởng điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Công viên Văn hóa An Hòa;  

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

* Thứ Sáu, ngày 25/11/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu: Đi công tác thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam dự Hội thảo về Công nghiệp văn hóa, du lịch và phát triển địa phương đến 

hết ngày 27/11/2022; 
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- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Tham gia đoàn công tác của Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung làm việc với UBND huyện Vĩnh Thuận về 

tình hình kinh tế - xã hội; 

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

* Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 26-27/11/2022: Nghỉ. 

* Thứ Hai, ngày 28/11/2022:  

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng) thường kỳ tháng 

11/2022; 

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

- Phó Giám đốc Lê Công Nghiệp: Tham gia đoàn khảo sát, học tập, trao 

đổi kinh nghiệm các mô hình trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa tại Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đến hết ngày 

04/12/2022. 

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

* Thứ Ba, ngày 29/11/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2022; 

+ Buổi chiều: Dự họp giao ban với lãnh đạo UBND tỉnh. 

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

* Thứ Tư, ngày 30/11/2022: 

- Giám đốc Nguyễn Văn Sáu:  

+ Buổi sáng: Họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại 

kỳ họp cuối năm 2022; 

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

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

 

  Nh ng công việc dự  i n    ngày đầu tháng 12 của Giám đốc Sở: 

- Dự họp HĐND tỉnh – kỳ họp chuyên đề tài chính, ngân sách, đầu tư công. 

- Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 

năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 

cuối năm 2022. 

- 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). 

- 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 đội 

Biên phòng tỉnh với Sở Văn hóa và Thể thao. 
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- Họp thông qua nội bộ 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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