
                                                                 LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC SỞ TUẦN THỨ 11 NĂM 2022 

     SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HÀ NỘI                                                 Từ ngày 07/03 đến ngày 13/03 năm 2022 
               TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ                        

                        
Thứ, 
ngày 

Thời 
gian 

Đồng chí Đỗ Đình Hồng Đồng chí Trần Thị Vân Anh Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa 

Hai 
07/03 

Sáng 

Làm việc với các phòng về Lễ Khai mạc, Bế 
mạc SEA Games 31 (các phòng Kế hoạch - 
Tài chính, Quản lý Nghệ thuật, Quản lý 
TDTT chuẩn bị nội dung báo cáo). 

Làm việc với các phòng về Lễ Khai mạc, Bế 
mạc SEA Games 31 (các phòng Kế hoạch - Tài 
chính, Quản lý Nghệ thuật, Quản lý TDTT 
chuẩn bị nội dung báo cáo). 

Nghỉ phép 

Chiều 
- Dự họp Thường trực Thành ủy. 
- Họp Ban Giám đốc Sở (phòng Tổ chức - 
Pháp chế chuẩn bị nội dung báo cáo). 

Họp Ban Giám đốc Sở (phòng Tổ chức - Pháp 
chế chuẩn bị nội dung báo cáo). 

Nghỉ phép 
 

Ba 
08/03 

Sáng 
Làm việc với Tổ đạo diễn Lễ Khai mạc, Bế 
mạc SEA Games 31. 

Làm việc với Tổ đạo diễn Lễ Khai mạc, Bế mạc 
SEA Games 31. 

Nghỉ phép 
Chiều 

Nghe phòng Quản lý TDTT, các phòng, đơn 
vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị tổ 
chức Lễ Khai mạc, Bế mạc SEA Games 31 
(phòng Quản lý TDTT chủ trì, chuẩn bị nội 
dung báo cáo). 

Nghe phòng Quản lý TDTT, các phòng, đơn vị 
liên quan báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm 
vụ liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ 
Khai mạc, Bế mạc SEA Games 31 (phòng 
Quản lý TDTT chủ trì, chuẩn bị nội dung báo 
cáo). 

Tư 
09/03 

Sáng 
Nghe báo cáo các hạng mục còn lại của 
Chương trình 06 (phòng Nếp sống chuẩn bị 
nội dung báo cáo). 

Nghe báo cáo các hạng mục còn lại của Chương 
trình 06 (phòng Nếp sống chuẩn bị nội dung 
báo cáo). 

Nghỉ phép 

Chiều 

Nghe đề xuất báo cáo UBND - HĐND - 
Thành ủy (Kế hoạch, Chỉ thị, Đề án, Nghị 
quyết,) về cơ chế, chính sách (các phòng: Kế 
hoạch – tài chính, Tổ chức, Di sản, Nếp sống, 
Thanh tra chuẩn bị nội dung baó cáo) 

Nghe đề xuất báo cáo UBND - HĐND - Thành 
ủy (Kế hoạch, Chỉ thị, Đề án, Nghị quyết,) về 
cơ chế, chính sách (các phòng: Kế hoạch – tài 
chính, Tổ chức, Di sản, Nếp sống, Thanh tra 
chuẩn bị nội dung baó cáo) 

Nghỉ phép 

Năm 
10/03 

Sáng 

Nghe báo cáo tiến độ thực hiện công trình và 
chuẩn bị lực lượng VĐV, HLV phục vụ SEA 
Games 31 (phòng Quản lý TDTT, Trung tâm 
HL và TDTT HN chuẩn bị báo cáo). 

- Dự Đại hội Hội CCB Sở 
- Nghe báo cáo tiến độ thực hiện công trình và 
chuẩn bị lực lượng VĐV, HLV phục vụ SEA 

Nghỉ phép 



Games 31 (phòng Quản lý TDTT, Trung tâm 
HL và TDTT HN chuẩn bị báo cáo). 

Chiều 
Nghe phòng Kế hoạch – tài chính báo cáo về 
vị trí việc làm, nhiệm vụ cụ thể. 

Nghe phòng Tổ chức – Pháp chế báo cáo về vị 
trí việc làm/nhiệm vụ cụ thể. 

Nghỉ phép 

Sáu 
11/03 

Sáng Họp UBND Thành phố về SEA Games 31 Làm việc tại cơ quan. Nghỉ phép 

Chiều 
Kiểm tra công trình, công tác tuyên truyền, cổ 
động trực quan SEA Games 31 

Kiểm tra công trình, công tác tuyên truyền, cổ 
động trực quan SEA Games 31 

Nghỉ phép 

Bảy 
12/03 

Sáng    

Chiều    

C.nhật 
13/03 

Sáng    

Chiều    

 
 
 
 


