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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 06/7/2020 đến 10/7/2020) 

 

 

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 06/7/2020 đến 10/7/2020 như sau: 

 

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện 

Thứ hai 

06/7 

08 giờ: Họp nhóm nòng cốt 

phòng, chống tác hại thuốc lá 

của tỉnh 

Sở Y tế  

Thứ ba 

07/7 

08 giờ: Tham gia buổi làm việc 

với UBND huyện Dương Minh 

Châu về thực hiện nhiệm vụ phát 

triển Kinh tế - Xã hội 

UBND huyện Dương Minh 

Châu 
 

14 giờ: Tham gia buổi làm việc 

với UBND huyện Tân Châu về 

thực hiện nhiệm vụ phát triển 

Kinh tế - Xã hội 

UBND huyện Tân Châu  

14 giờ: Dự họp thành viên Ban 

Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước 

tỉnh Tây Ninh lần V 

Phòng họp số 1, VP Đoàn 

ĐBQH, HĐND và UBND 

tỉnh 

 

Thứ tư  

08/7 

08 giờ: Làm việc với Trung tâm 

Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

Trung tâm Văn hóa Nghệ 

thuật tỉnh 

- Giám đốc; 

- CVP; 

- TTVHNT. 

09 giờ 30: Làm việc với Bảo 

tàng tỉnh 
Bảo tàng tỉnh 

- Giám đốc; 

- CVP; 

- BTT. 

Thứ năm 

09/7 

08 giờ: Làm việc với Thư viện 

tỉnh 
Thư viện tỉnh 

- Giám đốc; 

- CVP; 

- TVT. 

09 giờ 30: làm việc với Trung 

tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 

Trung tâm Thông tin Xúc 

tiến Du lịch 

- Giám đốc; 

- CVP; 

- TTTTXTDL. 
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14 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến 

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 

thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 

của Bộ Chính trị 

Hội trường Công an tỉnh PGĐ Giang 

Thứ sáu 

10/7 

8 giờ: Họp Ban giám đốc Sở VHTTDL 

- Ban giám đốc; 

- Các phòng, đơn 

vị có nội dung 

trình. 

14 giờ: làm việc với Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể dục 

thể thao 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể dục thể thao 

- Giám đốc; 

- CVP; 

- TTHLTĐTDTT. 

 

Các nội dung, nhiệm vụ hoàn thành trong tuần:  

1. Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT vào mục 

đích cho thuê. 

2. Kế hoạch triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch. 

3. Tổ chức Giải Cờ Vua, Cờ Tướng vô địch các CLB tỉnh Tây Ninh năm 2020 

4. Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL (Công văn 

số 3613/VP-VHXH ngày 26/5/2020) 

Trên đây là lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 06/7/2020 

đến 10/7/2020. 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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