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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 15/6/2020 đến 19/6/2020) 

 

 

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 15/6/2020 đến 19/6/2020 như sau: 

 

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện 

Thứ hai 

15/6 

Sáng: Xử lý công việc cơ quan 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
Ban Giám đốc 

14 giờ: Họp giao ban An ninh tư 

tưởng định kỳ tháng 6/2020 

Phòng họp Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy 
PGĐ Giang 

15g00: Dự họp với UBND thành 

phố Hồ Chí Minh 
UBND Tp.HCM 

- Giám đốc 

- Phòng QLDL, 

Trung tâm XTDL 

Lx. Cượng 

Thứ ba 

16/6 

8 giờ: Hội nghị Điển hình tiên 

tiến ngành Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch lần III (2020-2025) 

Trung tâm Văn hóa Nghệ 

thuật 

- Ban giám đốc; 

- Cán bộ, công 

chức, viên chức 

ngành VHTTDL 

8g00: Dự Hội nghị trực tuyến 

tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid 

- 19 

Hội trường UBND tỉnh PGĐ Chánh 

15g00: Dự họp cho ý kiến báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện 

kết luận Thanh tra đóng cửa mỏ 

đá núi Bà 

Phòng họp số 1 

VpUB tỉnh 
PGĐ Giang 

15g30: Dự họp Hội đồng thẩm 

định xét công nhận xã đạt chuẩn 

Nông thôn mới 

Phòng họp số 2 

VpUB tỉnh 
PGĐ Giang 

Thứ tư  

17/6 

8g00: Dự Hội nghị giao ban xây 

dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 

2020 

Hội trường UBND tỉnh Giám đốc 



2 

 

 

 

14g00: Dự họp bàn giao công 

trình tượng đài chiến thắng 

Junction citi giai đoạn 2 

Tân Châu 

PGĐ Giang 

PCVP Trung 

Lx. Toàn 

Thứ năm 

18/6 

8 giờ: Dự kiến Hội nghị trì bị 

Đại Hôi Đảng bộ Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 

2020-2025 

Hội trường Thành ủy 

Thành phố Tây Ninh 

- Ban giám đốc 

- Đảng viên Sở 

VHTTDL 

Thứ sáu 

19/6 

14 giờ: Dự kiến Đại Hôi Đảng 

bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch nhiệm kỳ 2020-2025 

Hội trường Thành ủy 

Thành phố Tây Ninh 

- Ban giám đốc 

- Đảng viên Sở 

VHTTDL 

Các nội dung, nhiệm vụ hoàn thành trong tuần:  

1. Báo cáo công tác VHTTDLGĐ 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng 6 tháng cuối 

năm 2020. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. 

Trên đây là lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 15/6/2020 

đến 19/6/2020. 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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