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Số:             /SVHTT-VP 

V/v triển khai Quyết định số 299/QĐ-

BVHTTDL về ban hành Kế hoạch chủ đề 

công tác năm 2022 của BVHTTDL 
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Đà Nẵng, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
  

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/02/2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề năm 

2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa 

cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” (đính kèm Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL), 

lãnh đạo Sở có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Trưởng các phòng và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các chỉ đạo tại các chương trình, kế 

hoạch, hướng dẫn của Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Tổ chức Cán bộ và các cơ quan, 

đơn vị liên quan đến kế hoạch triển khai chủ đề năm 2022 của Ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch nêu trên, chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức 

thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo nêu trên, yêu cầu Trưởng các phòng và Thủ trưởng 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện và báo cáo khi có yêu 

cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc (để chỉ đạo);  

- Lưu: VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO 

VĂN PHÒNG SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày  18  tháng  02  năm 2022 
 

PHIẾU TRÌNH 

V/v triển khai Quyết định 299/QĐ-BVHTTDL về ban hành Kế hoạch triển khai chủ 

đề năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Xây dựng môi trường văn 

hóa công sở và công tác tổ chức cán bộ” 

 

Kính gửi: Anh Hà Vỹ – Phó Giám đốc Sở 

  

 Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/02/2022 về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

“Xây dựng môi trường văn hóa công sở và công tác tổ chức cán bộ”, Văn phòng Sở 

tham mưu dự thảo văn bản để các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở biết để chủ 

động theo dõi, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tham gia các hoạt động 

trọng tâm trong Kế hoạch triển khai năm chủ đề của Ngành VHTTDL. 

Văn phòng Sở kính trình anh duyệt nội dung và ký văn bản chỉ đạo./.  

         

                          Người trình 

           

 

                       Trương Thị Quỳnh Trang                                                                       

 

Ý kiến của anh Hà Vỹ - Phó Giám đốc Sở 
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