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  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 25/5/2020 đến 29/5/2020) 

 

 

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 25/5/2020 đến 29/5/2020 như sau: 

 

Thời 

gian 
Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện 

Thứ hai 

25/5 
Xử lý việc cơ quan Sở VHTTDL Ban giám đốc 

Thứ ba 

26/5 

8g00: Họp thống nhất các nội 

dung dự thảo Nghị quyết Quy 

định chế độ dinh dưỡng, hỗ 

trợ khuyến khích đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thể 

thao trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh 

Phòng họp Sở 

- PGĐ Chánh 

- P. QLTDTT 

- Các sở, ngành 

theo giấy mời 

8g00: Khảo sát, xác định yếu 

tố gốc di tích trên bản đồ và 

trên thực địa; thống nhất quy 

hoạch khu di tích Bời Lời 

khu di tích Căn cứ 

Tỉnh ủy Tây Ninh tại 

Bời Lời 

- Giám đốc;  

- PGĐ Giang; 

- Phòng QLVH 

15g00: Hội nghị Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh 
Hội trường Tỉnh ủy Giám đốc 

Thứ tư  

27/5 

7g30: Hội nghị tổng kết năm 

2019 sơ kết 4 năm thực hiện 

chỉ thị 05-CT/TW 

Hội trường A Tỉnh ủy Giám đốc 

14g00: Dự hội nghị báo cáo 

viên trực tuyến thông báo kết 

quả Hội nghị Trung ương 12 

Tỉnh ủy PGĐ Giang 
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Thứ năm 

28/5 

8g00: Thống nhất điểm đánh 

giá mức độ ảnh hưởng của 

sáng kiến, đồng thời cho ý 

kiến đối với sáng kiến, giải 

pháp có sự chênh lệch và điểm 

bình quân đạt dưới 74 điểm  

Phòng họp  

Ban thi đua - Khen 

thưởng 

PGĐ Chánh 

8g00: Dự hội nghị điển hình 

tiên tiến Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật 

Trung tâm VHNT PGĐ Giang 

14g00: Dự họp Tỉnh ủy  Hội trường Tỉnh ủy Giám đốc 

14g00: Dự hội nghị điển hình 

tiên tiến Bảo tàng 
Bảo tàng PGĐ Giang 

Thứ sáu 

29/5 

7g30: Dự họp HĐND tỉnh Phòng họp HĐND tỉnh Giám đốc 

8g00: Họp Giao ban tháng 

5/2020 
Hội trường sở 

- Ban giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở VHTTDL 

14g00: làm việc với Sở Du 

lịch TP.HCM  

Phòng họp số 1  

VPUB tỉnh 

- Ban giám đốc 

- P.QLDL, XTDL 

Các nội dung, nhiệm vụ hoàn thành trong tuần:  

* Nội dung chuyển tiếp 

1. Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện công tác cải 

cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2. Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 20/3/2020 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống 

các dân tộc thiểu số  

3. Tiếp tục thực hiện lộ trình tham mưu Nghị quyết HĐND tỉnh về chế độ dinh 

dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với HLV, VĐV thể thao trên địa bàn tỉnh. 

4. Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác “Ca khúc tân nhạc - Bài ca cổ - Chập cải 

lương” tuyên truyền xây dựng NTM tỉnh Tây Ninh năm 2020. 

5. Điều chỉnh bổ sung Chương trình công tác năm 2020 và dự toán kinh phí 

Trên đây là lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 25/5/2020 

đến 26/5/2020. 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 
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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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