
 

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 8 năm 2020 

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

(Từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020) 

 

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 17/8/2020 đến 21/8/2020 như sau: 

 

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện 

Thứ hai 

17/8 

8 giờ 00: Họp giao ban  Hội trường Sở VHTTDL 

- Ban giám đốc; 

- Lãnh đạo các 

phòng, đơn vị; 

14 giờ: họp Thường trực Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

của tỉnh 

Hội trường, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh 

Giám đốc 

15 giờ: Họp Chi bộ Văn phòng Phòng họp Sở 

- Giám đốc 

- Đảng viên Chi bộ 

Văn phòng. 

Thứ ba 

18/8 

7 giờ 30: Dự Đại hội thi đua yêu 

nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V 
Hội trường A Tỉnh ủy 

- Giám đốc; 

- PGĐ Giang. 

10g30: Họp khối thể thao Phòng họp Sở 

- PGĐ Chánh 

- Phòng QLTDTT 

- Trung tâm HL 

Thứ tư  

19/8 

8 giờ 00: Họp về việc tạm dừng 

nội dung xây dựng đề cương 

trưng bày Bảo tàng Tây Ninh và 

Tổ chức lễ giao nhận hiện vật. 

Phòng họp Sở 

- PGĐ Giang; 

- Phòng QLVH; 

- Bảo tàng tỉnh. 

8 giờ 00: Dự lễ khai trương trực 

tuyến toàn quốc Hệ thống thông 

tin báo cáo quốc gia. 

Hội trường, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh 

PGĐ Chánh 

14g00: Họp Ban Thường vụ 

Đảng ủy 
Phòng họp Sở 

- Ban Thường vụ 

Đảng ủy 
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Thứ năm 

20/8 

9g30: Dự họp cho ý kiến Đề 

cương trưng bày Bảo tàng 
Phòng họp Sở 

- PGĐ Giang 

- Phòng QLVH 

- Bảo tàng 

- Văn phòng. 

14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở 

VHTTDL 
Phòng họp Sở 

- Ban Giám đốc 

- Các đ/c Đảng ủy 

viên 

Thứ sáu 

21/8 

8 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết 

20 thực hiện phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” và Tổng kết 

các Chiến lược phát triển Gia 

đình Việt Nam trên địa bàn 

huyện 

Hội trường B  

UBND huyện Dương Minh 

Châu 

PGĐ Giang 

10g00: Dự họp Đội kiểm tra liên 

ngành VHXH 
Phòng họp Sở 

- Giám đốc 

- Thành viên Đội 

Kiểm tra  

Các nội dung, nhiệm vụ hoàn thành trong tuần:  

1. Quy chế phối hợp quản lý hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh (Phòng Quản lý 

Văn hóa trình);  

2. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chiến lược văn hóa ngoại giao (Phòng Quản lý Văn 

hóa trình);  

3. Báo cáo Chiến lược phát triển gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Phòng Quản lý 

Văn hóa trình);  

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 

(Phòng Quản lý Du lịch trình);  

5. Kế hoạch Đào tạo, Bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 (Văn phòng 

trình) 

Trên đây là lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 17/8/2020 đến 

21/8/2020. 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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