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  Tây Ninh, ngày        tháng 6 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020) 

 

 

Được sự thống nhất của Ban Giám đốc, Văn phòng Sở xin thông báo lịch công tác tuần của 

Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020 như sau: 

 

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện 

Thứ hai 

01/6 

7g30: Họp cán bộ chủ chốt lấy ý 

kiến giới thiệu nhân sự lần đầu 

tham gia Ban chấp hành Đảng 

bộ; Ban Thường vụ, Phó Bí thư 

Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 

2025 

Hội trường Cơ quan  

Đảng ủy Khối 
PGĐ Chánh 

8g30: Họp trực tuyến Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh của 

tỉnh 

UBND tỉnh PGĐ Giang 

9g00: Kiểm tra, sát hạch về việc 

tiếp nhận công chức không qua 

thi tuyển vào Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch năm 2020 

Phòng họp Sở 

- Hội đồng kiểm 

tra, sát hạch; 

- Sở Nội vụ; 

- Văn phòng Sở. 

Thứ ba 

02/6 

7g30: Dự họp UBND tỉnh Hội trường UBND tỉnh Giám đốc 

7g30: Họp UBND tỉnh: Trình đề 

nghị xây dựng Nghị quyết quy 

định chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ 

khuyến khích đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Hội trường UBND tỉnh 

- PGĐ Chánh; 

- Trưởng phòng 

QLTDTT; 

- Bộ phận pháp 

chế VP Sở. 
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8g00: Thống nhất ý kiến về việc 

lập Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường công trình Đường bê 

tông xi măng từ đường ĐT 790 

vào căn cứ Suối Môn 

Phòng họp BQL Khu du 

lịch Quốc gia núi Bà Đen 

 

PGĐ Giang 

9g30: Họp công tác chuẩn bị Hội 

nghị thi đua điển hình tiên tiến 

ngành VHTTDL 

Phòng họp sở 

- PGĐ Giang 

- Các đơn vị được 

phân công theo kế 

hoạch số 63/KH-

SVHTTDL 

 

14g00: Họp nhóm chuẩn bị Hội 

nghị liên kết phát triển du lịch 

Đông Nam bộ 

Phòng họp Sở 

- Lãnh đạo Sở. 

- Phòng QLDL, 

Trung tâm XTDL, 

Văn phòng. 

Thứ tư  

03/6 

8g00: Dự họp làm việc với 

UBND Thành phố Tây Ninh về 

thực hiện nhiệm vụ phát triển 

Kinh tế - Xã hội 

Hội trường UBND tỉnh Giám đốc 

Thứ năm 

04/6 

8g00: Họp Chương trình làm 

việc cụ thể của Ban tổ chức Đại 

hội; Phân công nhiệm vụ cụ thể 

đối với các sở, ban, ngành và 

thành viên Ban Tổ chức (phục 

vụ tổ chức Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Tây Ninh lần 

thứ V) 

Phòng họp số 1, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh 

PGĐ Giang 

8g00: Dự làm việc với UBND 

thị xã Hòa Thành về thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 

UBND thị xã Hòa Thành Giám đốc 

14g00: Làm việc với Báo Việt 

Nam Hội nhập 
Phòng họp Sở 

- Giám đốc 

- PGĐ Giang 

Thứ sáu 

05/6 

8g00: Họp Ban giám đốc Phòng họp Sở 

- Ban giám đốc 

- Các phòng đơn vị 

có nội dung trình 

14g00: Họp nhóm chuẩn bị Hội 

nghị liên kết phát triển du lịch 

Đông Nam bộ 

Phòng họp Sở 

- Lãnh đạo Sở. 

- Phòng QLDL, 

Trung tâm XTDL, 

Văn phòng. 

Các nội dung, nhiệm vụ hoàn thành trong tuần:  

1. Điều chỉnh bổ sung Chương trình công tác năm 2020 và dự toán kinh phí. 
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2. Kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2020. 

Trên đây là lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 01/6/2020 

đến 05/6/2020. Thông báo này thay cho giấy mời, đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc, các phòng chuyên môn khối QLHC Sở sắp xếp công việc cơ quan tham dự đầy 

đủ, đúng thành phần các cuộc họp trong tuần; các cá nhân: lãnh đạo Văn phòng, lái 

xe, tạp vụ…biết, thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Nếu có thay đổi đột xuất theo chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BGĐ Sở, Văn phòng sẽ thông báo sau./.  

                       

       TL. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                          CHÁNH VĂN PHÒNG 
- BGĐ;  

- Khối QLHC Sở;                               

- Các ĐVSN thuộc Sở;  

- LĐVP,  

- Lưu VT. 
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