
                                             LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC SỞ TUẦN THỨ 29 NĂM 2022 

                                                                                                                          Từ ngày 11/7 đến ngày 17/7 năm 2022 

      SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HÀ NỘI 

               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 Đồng chí Phạm Xuân Tài 

Hai 

11/7 

Sáng  
08h30: Họp rà soát công tác chuẩn 

bị Lễ kỷ niệm Việt Nam - Lào. 

 

10h00: Họp thường trực Thành ủy 
Làm việc tại cơ quan 

Chiều 
Làm việc về chuẩn bị Đại hội Thể 

thao thành phố. 
Làm việc tại cơ quan 

14h30: Làm việc với Nhà hát Kịch: 

Thành phần: BGĐ Nhà hát, Trưởng 

đoàn, các phòng QLNN: QLNT, 

TCPC  (tại Nhà hát Kịch). 

Làm việc về chuẩn bị Đại hội Thể 

thao thành phố. 

Ba  

12/7 

Sáng 

08h30: Làm việc với Phòng QLDS 

về hoạt động các hội đồng, Hội và 

đơn vị liên quan. 

10h00: Làm việc với các PGĐ nghe 

báo cáo nhiệm vụ thời gian tới của 

các PGĐ. 

8h00: Họp quy BCĐ quy chế dân 

chủ và  BCĐ phật giáo 

10h00: Làm việc với các PGĐ nghe 

báo cáo nhiệm vụ thời gian tới của 

các PGĐ. 

 

 

10h00: Làm việc với các PGĐ 

nghe báo cáo nhiệm vụ thời gian tới 

của các PGĐ. 

8h00: Họp về Quy chế, cơ chế thiết 

chế thể thao 

10h00: Họp giao ban Ban Giám đốc 

Chiều 
Làm việc với Phòng TCPC kết quả 

nhiệm vụ Giám đốc đã giao. Làm việc tại cơ quan 

15h00: Làm việc với phòng Nghệ 

thuật về phân công công tác nội bộ 

(Phòng họp T2); nghe báo cáo thống 

nhất tổ chức Giọng hát hay HN 

14h00: Họp lấy ý kiến dự thảo kế hoạch thu 

hút nhân tài thể thao và kế hoạch chuyển đổi 

vị trí việc làm HLV, VĐV tại Phòng họp 

T3. 

Thành phần: 

+ Phòng: KHTC, TCPC 

+ Trưởng, phó phòng QL TDTT;  

+ Trung tâm HL&TĐ TDTĐ: Giám đốc, 

PGĐ, Trưởng phòng nghiệp vụ, Trưởng 

phòng Tổ chức. 

Tư 

13/7 
Sáng 

Làm việc với Phòng QLVH về quy 

hoạch và quy chế quảng cáo, chuẩn 

bị làm việc của Giám đốc với Hiệp 

hội quảng cáo Thành phố, Trung 

ương và đơn vị liên quan. 

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan 

8h30: Làm việc với Trung tâm HL&TĐ 

TDTT về cơ cấu sắp xếp tổ chức bộ máy 

theo Nghị định 120 tại Trung tâm HL&TĐ 

TDTT (VP bố trí xe). 

Thành phần:  

+ Lãnh đạo các phòng: Tổ chức Pháp chế, 

QL TDTT 



+ Trung tâm HL&TĐ TDTT: Lãnh đạo, 

Trưởng các phòng của Trung tâm 

HL&TĐ TDTT; 5 đại diện các bộ môn. 

Chiều 

Làm việc về chuẩn bị Hội nghị triển 

khai Nghị quyết 09, thành phố sáng 

tạo. 

14h00: Nghe phòng QLDS + 

NSVH&GĐ báo cáo nội dung hoạt 

động NQ 09 

14h 00: Nghe báo cáo về các 

Chương trình bảo tồn của 4 Nhà 

hát, giao PQLNT chuẩn bị nội dung 

(Phòng họp T2) 

Làm việc tại cơ quan 

Năm 

14/7 

Sáng 
Làm việc với các Liên đoàn hiệp hội 

Thể thao thành phố. 
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan. 

8h00: Làm việc với các liên đoàn, 

hiệp hội thể thao Thành phố. 

Chiều 

14h00: Làm việc về Quy chế, cơ 

chế thiết chế VHTT 

16h00: Sơ duyệt Chương trình nghệ 

thuật Kỷ niệm quan hệ ngoại giao 

Việt Nam – Lào (tại NH CMTL) 

14h00: Làm việc về Quy chế, cơ chế 

thiết chế VHTT. 

16h00: Sơ duyệt Chương trình nghệ 

thuật Kỷ niệm quan hệ ngoại giao 

Việt Nam – Lào (tại NH CMTL) 

14h00: Nghe báo cáo quy định 

chính sách đãi ngộ NSND, NDƯT, 

giao PQLNT chuẩn bị nội dung 

(Phòng họp T2) 
Làm việc tại cơ quan. 

Sáu 

15/7 

Sáng 

Làm việc với Văn phòng về hoạt 

động bộ phận Một cửa và công tác 

phục vụ. 

BGĐ Làm việc với Văn phòng Sở Làm việc tại cơ quan. Làm việc tại cơ quan. 

Chiều 

14h.00: Dự họp trực tuyến sơ kết 06 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng 

cuối năm Ngành văn hóa, thể thao 

(tại UBND Thành phố). 

 

14h.00: Dự họp trực tuyến sơ kết 06 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng 

cuối năm Ngành văn hóa, thể thao 

(tại UBND Thành phố). 

 

14h.00: Dự họp trực tuyến sơ kết 06 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng 

cuối năm Ngành văn hóa, thể thao 

(tại UBND Thành phố). 

 

14h.00: Dự họp trực tuyến sơ kết 

06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 

tháng cuối năm Ngành văn hóa, thể 

thao (tại UBND Thành phố). 

 

Bảy 

16/7 

Sáng     

Chiều 
15h00: Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm 

quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào. 

15h00: Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm 

quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào. 

15h00: Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm 

quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào. 

15h00: Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm 

quan hệ ngoại giao Việt Nam – 

Lào. 

C.nhật 

17/7 

Sáng     

Chiều     

 


