
UBND TfNH TTJYEN QUANG 
S(J VAN HOA, TIll THAO 

VA DU L!CH 

S& 43 /VHTTDL-VP 
V/v Ljch cong tác tháng 01 và tháng 02 

Nm 2020 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA \TIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 01 nám 2020 

KInh gui: 

- Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang; 

- Bô Van boa, Th thao Va Du ljch. 

Can cü Ljch cong tác cüa Tinh üy và Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang 
tháng 01 và tháng 02 näm 20; can cir Chixcmg trinh cong tác näm 2020, S Van 
hóa, The thao và Du ljch xây drng ljch cong tác tháng 01 và tháng 02 nm 2020, 
nhu sau: 

(Co biêu chi tjlt kern theo) 

Các phOng chuyên mon nghip v11; các dan v sir nghip triic thuc can ci 
ljch cong tác cUa Sâ xây d%rng ljch lam vic chi tiêt dê thirc hin. 

S& Van hóa, Th thao và Du ljch Tuyên Quang trân trçng báo cáo Uy ban 
nhãn dan tinh, B Van hóa, The thao và Du ljch. 

No'i nhçin: 
- Nhi.r kInh gCri; 
- D/c Nguyn The Giang, 
Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Van phOng Tinh üy; 
- LAnh dao Si; 
- Các phOng chuyên mOn nghip vçi; 
- Các dcin vi sr nghip tr%rc thutc; 
- L.ru VT; VP. 



cUA 

tMI 
DULICH /, 

LICH CONG 

(Kern theo Cong van s6. ,f  

(AN HOA, THE THAO VA DU L!CH 
vàO2NAM2O2O 

itjày 03/01/2020 cia SO' Van hoá, The thao và Du lich,) 

Ngày/thIr Ni dung cong :c 
Phân cong 
lãnh dio S& 

Don vj 
thirc hiên 

Don v 
phôi hçvp 

0101 
Thz tw 

Nghi T& ducmg ljch. 

0201 
Thznám 

H9p Hi dng thi dua - khen thung xét khen 
ththng nm 2019. 

Giám dc Van phOng S& Các phông 
chuyên mon 

nghip vii; các 
dan vj sir nghip 

true thuôc S 
06-01 

Thi- ha! 
Hi nghj thng kt cong tác thi dua, khen thu&ng 
Khi Van hóa- Xä hôi 11am 2019. 

Giám dc Van phông S& 

08-01 
Thi tw 

Du h9p Thuông trirc Tinh üy. Giám doe 

09-01 
Thi'nám 

- Hi nghj tng kt cong tác van hóa, th thao và 
du ljch näm 2019, trin khai nhim vi nàm 
2020; phát dng phong trào thi dua näm 2020. 

- Giao chi tiêu k hotch và dur toán ngân sách 
nàm 2020 cho các dan vj sir nghip thuc Sâ. 

- Thông báo chi tiêu k hoch näm 2020 cho Phông 
Van boa và Thông tin; Trung tm Van hOa, Tmyn 
thông và Th thao các huyn thành ph& 

Giám dc Van phông S& Các phông 
chuyên mon 

thuc S&; các 
dan vj si,r nghip 

trirc thuc 

10-01 
Thtsáu 

(16/12- AL) 

Di,r Hi ng Ban Thu?mg vii Tinh üy k5r thu 51 Giám dc 



2 

Ngay/thu' A •A Noi dung cong viec Phân cong 
- lanh dto So' 

Don vi 
.: thirc hiçn 

Don vi 
phoi hop 

12-01 
Chu nhat 

Xây dirng chucing trInh ngh thut và biu din 
, 

phiic vii Le ky niçm 90 nam ngay thanh 1p 
Dãng Cong san Vit Nam (03/02/1930- 
03/02/2020); Hi nghj phát trin kinh t-xA hi 
và phát ctng thi dua näm 2020. 

P01) Nguyk 
Van Hoa 

Doàn Ngh thu.t 
A dan tçc tinh 

1401 
Thirba (20/12- 

AL) 

Du Hi nghj Ban Chp hành Dãng b tirih 1n 
thul8. 

Giám dc 

1601 
Thu'nám 

(22/12-AL,) 

Dir Hi nghj Ban Chtp hành Dãng b tinh 1.n 
thu 10. 

Giám dc 

20-01 
Thu'haz 

(26/12.AL) 

Xây drng chuang trInh ngh thut "Thçrc hành 
.' .- 

Then" bieu dien phiic viii buoi g.p mt cua Ban 
Thu' k Uy ban quc gia UNESCO Vit Nam. 

Giám dc Doàn Ngh thut 
Dan t9c 

Phông Di san 
Van hoa 

01 

(26/12-AL) 

Chutn bj các diêu kin phic vi Ban Thuing vii 
Tinh üy, lânh do HDND, UBND tinh, Uy ban 
Mt trn T quc tinh dâng hucing tti Khu di 
tIch ljch sü Quc gia dc bit Tan Trào, Dn thc 
Chü tjch Ht ChI Minh. 

Giám dc Ban Quãn 1 Khu 
du ljch ljch sü van 
boa và Sinh thai 
Tan Trào; Quâng 
tri.thng Nguyn 

Tt Thãnh 

Phàng Quãn 1 
Van boa 

Tu' ngây 21/01 

2 
dên 05/01-AL) 

- Chun bj chucmg trInh ngh thu.t phiic vçi khai 
mac Hi báo Xuân Canh T-2020. 

- Tnmg bay Hi báo Xuân Canh T-2020. 

PGI) Lê Thanh 
San 

- Trung tam Van 
hóa tinh 

- Thu vin tinh 

Phông Quãn 1 
Van boa 



3. 

NgàylthIr Ni dung cong ViçC 
Phn cong 
lãnh dao S& 

Don vj 
thirc hiên 

Don vj 
phôi hçrp 

Tu ngãy ITêfl 
23-01 dn ngày 

28-01 
('tfr 29/12-AL 

dé'n 04/01-AL) 

Nghi Tt Nguyen dan Canh T-2020. Ban Giám dc Các phông chuyên 
mon nghip vii; 
CC don Vi Si! 

nghip trrc thuc 
2401 

'dêm Giao thfta,) 
Xây dirng Chuong trInh ngh thut biu din 
chào näm mOi Canh T 2020, tti Quãng tri.thng 
Nguyn Ttt Thành. 

PGD Nguyn 
Van Hôa 

Trung tam Van 
hOa tinh 

Phông Quãn 1 
Van hóa; Doàn 

Ngh thut; 
Quáng truông 
Nguyn Tat 

Thành 
27-01 

(03/01-AL) 
Tng hqp báo cáo tInh hInh trong djp tt 
Nguyen dan Canh T 2020. 

Giám dc Van phông S Các phông, don 
vj trçrc thuc S& 

29-01 
Thi'r itt 

(05/01-AL) 

Xây dirng chuong trInh ngh thut, biu din 
phiic vi L phát dng thi dna, trin khai nhim 
vii näm 2020; 1 k' nim 90 nàm ngày thành 
1p Dãng Cong san Vit Nam (03/02) 

Giám dc Doàn Ngh thu.t 
dan tc tinh 

Phông Quãn 1 
Van hóa 

29-01 
Thu tu' 

(05/01-AL) 

Sang: Tham gia L phát dng thi dua, trin khai 
imiêm vu nm 2020. 

chiu: Di,r 1 k' nim 90 11am ngày thành 1p 
Dàng Cong san Vit Nam (03/02/1930- 
03/02/2020). 

Giám dc 

30-01 
Thu tit 

Xây drng chucing trinh cong tác cüa Sâ Van 
boa, Th thao và Du ljch näm 2020. 

Giám dc Van phông S Các phông 
chuyên mon 

nghip vi, các 
don w truc 
thuôc Si 
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Ngay/thir Noi dung cong viec Phân cong 
lanh dto So' 

Don vi 
.: thiyc hien 

Don vi 
phoi hçip 

31-01 
Thu'nãrn 

Giao ban dánh giá cong tác tháng 01, trin khai 
. 

nhiçm vt thang 02/2020. 
Giám dc Van phông S Các phông 

chuyen mon 
nghip vii 

1002 
Tint haz 

Dr Hi nghj Thuông trrc Tinhüy. Giám dc 

U' sau 
Xây drng k hoach, phát hành tài 1iu ca khüc, 
tiu phrn, thG tuyên truyn Cuc vn dng sang 
tãc Cuc vtn dng sang tác ca khüc, tiu phm, 
tha tuyên truyM xây dimg nOng thôn mi tinh 
Tuyên Quang. 

PGD Nguyn 
Van Hôa 

Phông Xây diing 
np sng van boa 

và Gia dInh 

19-02 
U' hi' 

Hi nghj cong chirc, viên chüc, nguYi lao dng 
thuc Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch näm 
2020. 

Giám dc Phông T chirc- 
Pháp ch 

Van phông S; 
Các phông 

chuyênmôn 
nghip vi 

2002 
Thu' nam 

Dir Hi nghj Ban Thtrmg vii Tinh üy kS'  thi 52. Giám doe 

21-02 
Tint sau 

Dir h9p Uy ban nhãn dan tinh kST tháng 02 Giám dc 

it a 
Thành 1p các Ban giüp vic Hi dng tuyn dicing 
viên chirc cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch. 

Giárn dOc Phông T chirc- 
Pháp chê 

2702 
Tint nam 

Dir h9p Thtr&ng trirc Tinhüy. Giám dôc 

Trong 
t ang 

Xây d%mg k hotch tuyen truyn Di hi di biu 
Dâng b tinh Tuyên Quang 1n thir XVII, nhim kS' 
20202025. 

Giám dc; 

PGf) Nguyn 
VänHôa 

Phông Quãn 1) 
Van hóa 
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Ngày/thfr Ni dung cong vic 
Phân cong 
lãnh dao SÔ 

Don vj 
thtrc hin 

Don vj 
phôi hçrp 

Trong 
thángol 

Tip tiic hithng dn các huyn, thành ph tang 
cuolig cong tác quail 19 và to chi'rc 1 hi nam 2020. 

Giám dc Phông Quãn 19 

Di san Van boa 

Trong 
tháng 01 

HirOng dn ban hành Tiêu chI xâ nông thôn mri 
kiu mu tinh Tuyên Quang giai don 20 19-2020. 

PGD Nguyn 
Van Hôa 

Phông Xây dirng 
np sng van hOa 

và Gia dInh 
Trong 
tháng 01 

Ph& hcrp vOi Uy ban nhãn dn các huyn, thành 
ph& các Ca quan, dan vj lien quan tang cu?mg 
cong tác quail 19 nhà nuóc v du ljch và chi dao 
các doanh nghip du ljch dam bão boat dng du 
ljch trong djp Tt Nguyen dan Canh T9-2020. 

PGD Lê Thanh 
San 

PhOng Quãn 19 

Du ljch 

Trong 
tháng0lvào2 

T chüc thanh tra, kim tra các xut ban phm, 
cac ca sO km trü du ljch, the boat dng dmnh, 
dan, chüa, 1 hi... tnn9c, trong và sau Tt 
Nguyen dan Canh T9-2020. 

Giám dc Thanh tra Si Các phOng 

Trong 
tháng01và02 

To chüc các hoat dOng van boa, th thao chào 
mirng k9 nim 90 näm Ngày thành 1p Dãng 
Cong san Vit Nam (3/2/1930-3/2/2020) và 
ml'rng xuân Canh T9-2020. 

PGD Nguyn 
Van Hôa 

Các dan vj sr 
nghip tr1rc thuc 

S&; Trung tam 
Van boa, Th thao 
và Truyn thông 
các huyn, thành 

pM 

Phông Quân 19 
Van boa 

Trong 
tháng 01 Va 02 

Tip t11c trin khai thi cong Khu tuOng nim các 
vj tin Mi each mng tai  Khu di tich quôc gia 
dàc biêt Tan Trào. 

Giám dc PhOng Quân 19 

di san van bOa 

PhOng K 
hoach-Tài 

chInh; BQL Khu 
du lich lich si1 
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Ngay/thtr Noi dung cong viec 
Phân cong 
- lanh do So' 

Don vi 
.: thiyc hiçn 

Don vi 
phoi hçvp 

van hóa và sinh 
thai Tan Trào 

Trong 
thángolvàO2 

Trin khai các buOc xây drng các cong trInh: 
Bao tang Tan Trao va Phong chieu phim; Quang 
trung Tan Trào; Khu don tip ti di tIch qu& 
gia d.c bit Tan Trào. 

Giám d& Phông Quãn l 

di san van hóa 

Phông KHTC; 
BQL KhU du 

ljch ljch sü van 
boa và sinh thai 

Tan Trào 
Trong 

tháng 01 và 02 
Tip tiic duy tn cng thông tin du ljch thirc hin 

. 
De an Xay dirng hç thong du lch thong minh 
tinh Tuyên Quang giai doin 2019-2020, tm 
nhIn dn 2025. 

PGD Lê Thanh 
Scm 

Phông Quãn 1 

Du lich 

tl'02 iang 
TrInh Uy ban nhn dan tinh k hoch t chüc 
Ngày chy Olympic vi sue khóe toàn dan và th 
chüc giái Vit dâ Tin phorig tinh Tuyên Quang 
näm 2020. 

PGD Nguyn 
Van HOa 

PhOng Quãn 1 
Th diic th thao 

Van phOng S&; 
Trung tam Huãn 
1uyn và Thi dâu 
th due th thao 

Trong 
thang02 

Phê duyt ban mô tâ cong vic khung nang lirc cüa 
. . . • 

vl tn vice lam theo Danh mic vl tn vice lam da 
dugc phê duyt d& vài Doàn Ngh thi4t dan tc, 
thuc Sâ Van boa, Th thao và Du ljch. 

Giám doe PhOng T chüc- 
Phap che 

Trong 
tháng02 

Hoàn thin D an sp xp t chi'rc b may, s luqng 
. 

cap pho cac cci quan, dcm v trirc thu9c Sa Van boa, 
Th thao và Du lich. 

Giám dc Phông T chiLrc- 
Phap che 
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Ngày/thfr Ni dung cong vic 
Phãn cong 
Iãnh dao S& 

Don v 
thu'c hién 

Don vj 
phôi ho'p 

Trong 
tháng02 

Tham miiuUy ban nhãn dan tinh t chi'rc h9p vói 
các tinh có di san then thông nhât chrnng trmnh to 
chirc L don nhn bng ghi danh Thirc hành Then, 
Tày, Nüng, Thai Vit Nam di.rçic UNESCO cOng 
nhn di san van hóa phi 4t th di din nhân l°ai. 

Giám dc PhôngQuãn 1 

Di san van hóa 

2802 
Thtsáu 

Giao ban dnh giá cong tác tháng 02, trin khai 
nhim vi.i tháng 03/2020. 

Giám dc Van phông Sà Các phông chuyên 
mon thuc S& 
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