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

(Từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020) 

 

 

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 18/5/2020 đến 22/5/2020 như sau: 
 

Thời 

gian 
Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện 

Thứ hai 

18/5 
Xử lý việc cơ quan Sở VHTTDL Ban giám đốc 

Thứ ba 

19/5 

8g00: Dự Hội nghị trực tuyến 

công bố Chỉ số CCHC của các 

bộ, cơ quan ngang bộ và 

UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; Chỉ số hài 

lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ 

quan nhà nước năm 2019 

Hội trường UBND tỉnh PGĐ Chánh 

8g00: Họp Ban kiểm tra sát 

hạch xét tuyển viên chức sự 

nghiệp trực thuộc Sở 

VHTTDL 

Phòng họp Sở 

- PGĐ Giang 

- Ban kiểm tra sát 

hạch 

13g30: Dự họp Đảng ủy Sở Phòng họp Sở 

PGĐ Chánh 

Các đ/c Đảng ủy 

viên và Bí thư các 

chi bộ trực thuộc 

15g30: Dự họp Ban Giám đốc 

Sở 
Phòng họp Sở 

- Ban Giám đốc 

- LĐ Văn phòng 
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Thứ tư  

20/5 

7g30: Xét tuyển viên chức sự 

nghiệp trực thuộc Sở 

VHTTDL 

Hội trường Sở 

Giám đốc, Thành 

viên Hội đồng xét 

tuyển, Ban kiểm 

tra sát hạch, Ban 

Giám sát 

8g00: Dự họp xử lý các vướng 

mắc, khó khăn của chợ Long 

Hoa, chợ đầu mối; Đề xuất 

của Thị xã về nghĩa trang 

Phòng họp Văn phòng 

HĐND và UBND thị 

xã Hòa Thành 

Giám đốc 

Lx. Cượng 

14g00: Dự họp Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh 
HĐND tỉnh Giám đốc 

Thứ năm 

21/5 

8g00: Dự hội nghị điển hình 

tiên tiến Thư viện tỉnh 
Thư viện tỉnh PGĐ Giang 

8g00: Báo cáo tiến độ triển 

khai công tác phong trào của 

Văn phòng thường trực 

Phòng họp Sở 
- Giám đốc 

- QLVH 

14g00: Làm việc với BQL 

Khu DLQG núi Bà 
BQL núi  

Giám đốc 

Lx. Cượng 

Thứ sáu 

22/5 
8g00: Họp Ban giám đốc Phòng họp Sở  

- Ban Giám đốc 

- Các phòng, đơn 

vị liên quan  

Các nội dung, nhiệm vụ hoàn thành trong tuần:  

* Nội dung chuyển tiếp 

1. Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống 

bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

2. Tuyên truyền tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). 

3. Kế hoạch triển lãm hình ảnh và phục vụ Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng 

kết năm 2019 và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

4. Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

(Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình thực hiện Phong trào “TDĐKXĐSVH” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 

2020 và Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020) CV số 1791/VP-

VHXH ngày 20/3/2020. 



3 

 

 

Trên đây là lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 18/5/2020 

đến 22/5/2020. 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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