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  Tây Ninh, ngày        tháng 7 năm 2020 

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

(Từ ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020) 

 

 

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 03/8/2020 đến 07/8/2020 như sau: 

 

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện 

Thứ hai 

03/8 

7 giờ 30: Dự Hội nghị sơ kết 5 

năm thực hiện Nghị định số 

74/2015/NĐ-CP ngày 

09/9/2015 về Phòng không 

nhân dân 

Hội trường Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
Giám đốc 

14 giờ: Dự họp Bầu bổ sung 

chức danh Phó chủ tịch Hội 

VHNT tỉnh, hoạt động chuyên 

trách nhiệm kỳ (2017-2022) 

Văn phòng Hội VHNT PGĐ Giang 

15 giờ: Dự họp Tỉnh ủy Tỉnh ủy Giám đốc 

Thứ ba 

04/8 

10g30: Dự họp Đảng ủy Phòng họp Sở 

Ban giám đốc 

Các đồng chí 

Đảng ủy viên 

13g30: Dự họp trực tuyến 

hướng dẫn, triển khai phần 

mềm Bluezone 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

PGĐ Chánh 

Văn phòng 

Phòng QLDL 

Thứ tư  

05/8 

9 giờ: Dự họp rà soát các nội 

dung chuẩn bị tổ chức Đại hội 

thi đua yêu nước tỉnh Tây 

Ninh lần thứ V 

Phòng họp số 1, VP 

Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh 

- GĐ, PGĐ 

Giang; 

- TTVHNT. 

14g00: Dự họp Ban Biên tập 

cuốn sách ảnh “Đảng bộ tỉnh 

Tây Ninh – Một chặng đường 

phát triển (2015 – 2020) 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy PGĐ Giang 
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Thứ năm 

06/8 

16 giờ 15: Thông qua dự thảo 

tóm tắt 6 tháng đầu năm và 

phương hướng 6 tháng cuối 

năm 2020; bàn giao nhiệm vụ 

Chủ tịch Hội đồng quản lý các 

chùa núi Bà Tây Ninh. 

Phòng họp Sở 

- Giám đốc; 

- Các thành viên 

và Chuyên viên 

giúp việc. 

Thứ sáu 

07/8 
8g00: Họp Ban giám đốc Phòng họp Sở 

- Ban giám đốc; 

- Các phòng, đơn 

vị có nội dung 

trình. 

 

Các nội dung, nhiệm vụ hoàn thành trong tuần:  

1. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/1/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2030. 

2. Kế hoạch tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch 

3. Kế hoạch Đào tạo, Bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025. 

4. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/1/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2030.. 

5. Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 

của Thủ tướng Chính phủ  

Trên đây là lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 03/8/2020 

đến 07/8/2020. 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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