
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1145 /SVHTTDL-VP 

Về việc xây dựng Kế hoạch công tác 

 năm 2020 

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 11 năm 2019 

Kính gửi: 

- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; 

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở. 
 

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 

tác chỉ đạo, điều hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch giao: 

- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở theo lĩnh vực được phân công phụ trách 

chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu các nội dung đăng ký đưa vào Kế 

hoạch công tác năm 2020 của Sở. 

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao xác định các nhiệm vụ trọng tâm (theo mẫu gửi kèm) gửi về Văn 

phòng trước ngày 01/12/2019 để tổng hợp xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020. 

- Văn phòng theo dõi, đôn đốc thực hiện; tổng hợp xây dựng Kế hoạch 

công tác năm 2020 trước 15/12/2019; theo dõi việc thực hiện của các phòng 

chuyên môn để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng. 

Nhận được Công văn đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc Sở quan tâm chỉ 

đạo; trưởng các phòng chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP; 

- Gửi bản giấy + điện tử. 

 

 

Đã ký 

 Bùi Xuân Thập 



SỞ VH,TT&DL HÀ TĨNH 
PHÒNG: ................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 

 

TT Nội dung công việc/nhiệm vụ 

Thời gian thực hiện 

(tháng/2020) 
Người chủ trì Ghi chú 

Bắt đầu Kết thúc 

 
Nội dung đăng ký chương trình công tác của  

Ủy ban nhân dân tỉnh 
    

1      

2      

...      

 
Nội dung đăng ký chương trình công tác của  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
    

1      

2      

...      

 

 
Hà Tĩnh, ngày ..... tháng 12 năm 2019 

TRƯỞNG PHÒNG 
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