
                                             LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC SỞ TUẦN THỨ 35 NĂM 2022 

                                                                                                                          Từ ngày 22/8  đến ngày 28/8 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 

22/8 

Sáng 

- 09h00: Dự Lễ phát động cuộc thi sáng 

tạo tại Trường ĐH Mỹ thuật Công 

nghiệp. 

 

- 08h00-11h30: Đi kiểm tra CTr 03 tại quận 

Đống Đa 

- 09h00: Nghe PQLNT báo cao xây 

dựng Nghị quyệt chính sách đãi ngộ 

nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng 

danh hiệu và đạt giải thưởng các kỳ 

liên hoan quốc gia, quốc tế. 

- 08h00: Dự khai mạc đua 

thuyền và gặp mặt BTC, lãnh 

đạo, HLV, Trọng tài giải đua 

thuyền. 

Chiều 

- 14h00: Giao ban BGĐ 

tháng 8, nhiệm vụ tháng 9/2022. 

- 14h30: Họp BTV Đảng ủy: Bộ phận 

giúp việc BC công tác nhân sự ĐHCB 

của các chi bộ; công tác ĐHCB điểm và 

lịch ĐHCB (Kiểm tra 14/9); báo cáo kết 

quả công tác Đảng. 

- 15h30: Dự kiến: Làm việc với VP Sở về 

Kế hoạch tổ chức sự kiện (theo Quyết 

định của Sở). 

 

- 14h00: Giao ban BGĐ 

- 14h30: Họp BTV Đảng ủy: Bộ phận giúp 

việc BC công tác nhân sự ĐHCB của các chi 

bộ; công tác ĐHCB điểm và lịch ĐHCB 

(Kiểm tra 14/9); báo cáo kết quả công tác 

Đảng. Nội dung: 

+ VP: Báo cáo kết quả công tác tuần 34, 

nhiệm vụ trọng tâm tuần 35; báo cáo công 

tác tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9. 

+ Phòng TCPC: BC sửa đổi bổ sung quy chế 

làm việc Sở VHTT; công tác CB thuộc thẩm 

quyền của BGĐ sở xin ý kiến Đảng ủy. 

+ Phòng KHTC và Thư viện: BC dự án ODA 

của Hàn Quốc 

- 14h30: Họp BTV Đảng ủy: Bộ phận giúp 

việc BC công tác nhân sự ĐHCB của các chi 

bộ; công tác ĐHCB điểm và lịch ĐHCB 

(Kiểm tra 14/9); báo cáo kết quả công 

- 15h30: DK làm việc với Sở TC về việc 

SGDĐT các phần mềm tại Sở TC. 

- 16h30: Kiểm tra của Đảng ủy - Chi bộ VP 

Sở. UBKT đảng ủy Sở. 

- 14h00: Giao ban BGĐ 

- 14h30: Họp BTV Đảng ủy: Bộ 

phận giúp việc BC công tác nhân sự 

ĐHCB của các chi bộ; công tác 

ĐHCB điểm và lịch ĐHCB (Kiểm 

tra 14/9); báo cáo kết quả công tác 

Đảng tháng 8, nhiệm vụ tháng 

9/2022. 

 

- 14h00: Giao ban BGĐ 

 

Ba  

23/8 

Sáng 

- Làm việc với Việt Nam Airline  - 08h00: Làm việc với thị xã Sơn Tây về 

CTr 06 (Đ/c Nguyễn Văn Phong chủ trì). 

- 08h00: Vòng sơ khảo hội thi “Trưởng thôn 

thân thiện” TP năm 2022 cụm 2 huyện 

Thạch Thất 

 - 11h00: Dự trao Huy chương 

giải Đua thuyền Rowing và 

Canoeing vô địch trẻ quốc gia 

2022. 

Chiều 

- 14h00: Làm việc với Phòng KHTC về 

nhiệm vụ 2022 và 2023. 

 

- 17h00: Rút kinh nghiệm Đại hội điểm chi 

bộ. 

 Làm việc tại cơ quan 



Tư 

24/8 

Sáng 

 

- Làm việc với Phòng QLDS về thực hiện 

nhiệm vụ được giao 2022-2023 (Nhiệm 

vụ trọng tâm, Quy hoạch, Quy chế …) 

- 08h00: Hội nghị gặp mặt biểu dương 

Người tốt việc tốt 2022. 

- Khảo sát công tác quản lý và hoạt động 

thiết chế VH tại quận Hà Đông. 

 - 9h00: Thăm, làm việc với Bộ 

môn Bóng đá tại Gia Lâm  

Chiều 

- 13h00: Đại hội chi bộ điểm VP Sở. 

- Làm việc với Phòng QLVH và Trung tâm 

TTTL nhiệm vụ tuyên truyền quảng cáo. 

- 13h00: Đại hội chi bộ điểm VP Sở. 

- 14h00: Khảo sát công tác quản lý và hoạt 

động thiết chế VH tại huyện Đan Phượng. 

14h00: Họp 6 Nhà hát dung định 

mức vở diễn (PQLNT, 6 Nhà hát ). 

- 14h00: Làm việc (Vụ thể thao 

Quần chúng), Tổng cục TDTT 

để trao đổi công tác phối hợp tổ 

chức giải Vô địch Điền kinh và 

Bơi lội người khuyết tật toàn 

quốc năm 2022 

Năm 

25/8 

Sáng 

- Làm việc với các phòng ban về quản lý, 

sử dụng phát huy thiết chế VHTT (NSVH 

+ KHTC + VP). 

  - 8h30: Kiểm tra điều kiện tập 

luyện và làm việc với Bộ môn 

bóng đá thuộc Trung tâm 

HL&TĐ TDTT. 

Chiều 

- 14h00-17h00: Đi kiểm tra CTr 03 tại 

quận Hoàng Mai 

 - 14h00: Tọa đàm về công tác quản lý và 

hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở. 

 - 14h00: Rà soát công tác chuẩn 

bị lễ khai mạc Đại hội thể thao 

theo phân công. 

Sáu 

26/8 

Sáng 

Đi họp UBND thành phố - 08h00: Dự vòng sơ khảo hội thi “Trưởng 

thôn thân thiện” TP cụm 3 tại huyện Gia 

Lâm. 

 - 11h00: Dự trao Huy chương 

giải Đua thuyền Rowing và 

Canoeing vô địch trẻ quốc gia 

2022. 

Chiều 

Dự họp BCS UBND thành phố - DK chúc mừng Bộ Văn hóa, TT&DL 

(28/8/) 

- 15h00: Phòng QLDS, Phòng 

XDNSVH&GĐ báo cáo xây dựng dự thảo kế 

hoạch của Sở về thực hiện NQ 09 và KH 127 

của UBND TP về thực hiện NQ 09. 

 Làm việc tại cơ quan 

Bảy 

27/8 

Sáng 
   - 08h00: Dự Lễ khai mạc 

ĐHTDTT huyện Thanh Trì  

Chiều 

  14h00: Duyệt chương trình: Đêm 

nhạc “Dáng em” tại Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia 

 

C.nhật 

28/8 

Sáng 

   - 7h30: Dự Lễ khai mạc 

ĐHTDTT huyện Sóc Sơn. 

- 11h30: Dự trao Huy chương 

giải Đua thuyền Rowing và 

Canoeing vô địch trẻ quốc gia 

2022. 

Chiều 

  14h 00: ngày Chủ nhật duyệt 

Chương trình nghệ thuật “Sao độc 

lập” tại Nhà hát Lớn Hà Nội 

 

 


