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UBND TỈNH TÂY NINH 

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-SVHTTDL 

 

  Tây Ninh, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

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

(Từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020) 

 

 

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 11/5/2020 đến 15/5/2020 như sau: 

 

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện 

Thứ hai 

11/5 

8g00: Họp cho ý kiến về văn 

kiện, đề án nhân sự Đại hội 

Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 

Hội trường Tỉnh ủy Giám đốc 

14g00: Dự bàn giao di tích lịch 

sử Tua Hai 
DTLS Tua Hai 

GĐ, PGĐ Giang 

Lx. Cượng 

Thứ ba 

12/5 

15g00: Dự họp Chi bộ Quản lý 

Nghiệp vụ 
Phòng họp Sở 

- PGĐ Chánh,  

- PGĐ Giang 

- Đảng viên chi bộ 

Quản lý Nghiệp vụ 

15g00: Dự họp chi bộ Văn 

phòng 
Hội trường Sở 

Giám đốc 

Đảng viên Chi bộ 

Văn phòng. 

Thứ tư  

13/5 

7g30: Dự họp khối thể thao Phòng họp Sở PGĐ Chánh 

14g00: Công bố quyết định bổ 

nhiệm cán bộ 
Thư viện tỉnh 

- Ban Giám đốc 

- LĐ Văn phòng 

- CCVC Thư viện 

tỉnh. 

Thứ năm 

14/5 

14g00: Dự họp Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh của tỉnh 
Hội trường UBND tỉnh Giám đốc 

Thứ sáu 

15/5 
8g00: Họp Ban giám đốc Phòng họp Sở  

- Ban Giám đốc 

- Các phòng, đơn vị 

liên quan  
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Các nội dung, nhiệm vụ hoàn thành trong tuần:  

* Nội dung chuyển tiếp 

1. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của 

UBND tỉnh về ban hành chương trình phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2025  

2. Quy định Tiêu chuẩn quản lý và sử dụng HLV, VĐV thể thao tỉnh. 

3. Kế hoạch phối hợp về công tác giáo dục thể chất và thể thao Trường học giai đoạn 

2020-2025 

4. Kế hoạch tổ chức tập huấn và triển khai thí điểm tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi và 

kỹ năng phòng chống đuối nước năm 2020 (77/KH-TCTDTT ngày 05/3/2020 của Tổng Cục 

Thể dục Thể thao) (**)  

5. Triển khai Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU ngày 20/02/0202 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020 (**)  

6. Báo cáo sơ kết 03 năm Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (***) 

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14, 

HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

8. Điều chỉnh bổ sung Chương trình công tác năm 2020 và dự toán kinh phí khối quản lý 

hành chính và các đơn vị sự nghiệp. 

Trên đây là lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 11/5/2020 

đến 15/5/2020. 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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