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Tuần 31 

        Ngày tháng 
Đồng chí 

Thứ hai 
26/7 

Thứ ba 
27/7 

Thứ tư 
28/7 

Thứ năm 
29/7 

Thứ sáu 
30/7 

Thứ bảy 
31/7 

Chủ nhật 
01/8 

 
Giám đốc 
Trần Thế 

Cương 

Trực Sở Chỉ huy phòng 
chống Covid tại CQ 

(Cả ngày) 
14h00: Dự họp Thường 
trực TU 
- CVP; TP. NSVH&GĐ  

trực cùng tại CQ  

Chỉ đạo công tác 
theo hình thức 
Trực tuyến 

Chỉ đạo công tác theo 
hình thức 

Trực tuyến 

Trực Sở Chỉ huy 
phòng chống Covid 

tại CQ 
(Cả ngày) 

- CVP; TP. QLVH  
trực cùng tại CQ  

Chỉ đạo công tác theo 
hình thức 

Trực tuyến 

  

Phó  
Giám đốc 
Trần Thị 
Vân Anh 

Chỉ đạo công tác theo 
hình thức 

Trực tuyến 

Trực Sở Chỉ huy 
phòng chống Covid 

tại CQ 
(Cả ngày) 

- PCVP Hoa; TP 
QL TDTT trực 
cùng tại CQ 

Chỉ đạo công tác theo 
hình thức 

Trực tuyến 

Chỉ đạo công tác 
theo hình thức 
Trực tuyến 

Trực Sở Chỉ huy 
phòng chống Covid 

tại CQ 
(Cả ngày) 

 
- CVP; Chánh Thanh 
tra trực cùng tại CQ 

  

Phó  
Giám đốc 
Phạm Thị 
Mỹ Hoa 

Chỉ đạo công tác theo 
hình thức 

Trực tuyến 

Chỉ đạo công tác 
theo hình thức 
Trực tuyến 

Trực Sở Chỉ huy 
phòng chống Covid tại 

CQ 
(Cả ngày) 

- PCVP Hiếu; TP 
QLNT trực cùng tại 

CQ 

Chỉ đạo công tác 
theo hình thức 
Trực tuyến 

Chỉ đạo công tác theo 
hình thức 

Trực tuyến 

 

 

* Lưu ý:     1. Đ.c Giám đốc Sở, Chỉ huy Trưởng Sở chỉ huy phòng chống dịch của cơ quan Sở VHTT Hà Nội, trực chỉ huy thường xuyên qua 
điện thoại. Các phòng, các đơn vị nếu phát sinh trường hợp đột xuất, phải báo ngay để Giám đốc chỉ đạo, xử lý, thực hiện kịp thời. 
                   2. Không thực hiện tiếp công dân, chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính trên môi trường mạng, cho đến khi có chỉ đạo mới. 
                   3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chủ động báo cáo công việc qua điện thoại hoặc trên môi trường mạng Internet đến Giám 
đốc và các Phó Giám đốc phụ trách. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý cán bộ trong suốt thời gian thực hiện Chỉ thi số 17 của UBND T. phố. 
Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về cơ quan Thường trực Sở (phòng Nếp sống VH& GĐ, để tổng hợp, báo cáo chung). 
                   4. Căn cứ vào lịch làm việc của Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Giám đốc, Văn phòng Sở sẽ thông báo kịp thời tới các đơn vị. 


