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TRUNG TẤM PHẤT TRIỂN DU LỊCH

SỐeHO/LLV-TTPTDL cần Thơ, ngàyCLQ) tháng 6 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

(Từ ngày 18/6 đến ngày 24/6/2022)

Thứ Bảy - Ngày 18/6/2022
* Buổi sáng:

9 giờ 30: Giám đốc Nguyễn Hoàng ơn tham dự buổi tiếp và làm việc với Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở 
VHTTDL.
Thứ Hai - Ngày 20/6/2022
* Buổi sáng:

7 giờ 30: Giám đốc, các Phó Giám đốc họp giao ban Trung tâm Phát triển 
Du lịch (mời lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại PLV Giám đốc.
* Buồi chiều:

14 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc tham dự cuộc họp về việc kiểm tra 
tiến độ thực hiện Ke hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ - 
Đô thị miền sông nuớc” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa (Đ/c Duy Khang chuẩn bị 
nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1, Sở VHTTDL.
Thứ Ba - Ngày 21/6/2022
* Buổi sáng:

7 giờ 30: Giám đốc, các Phó Giám đốc họp thông qua bộ câu hỏi trắc 
nghiệm Du lịch cần Thơ Chương trình có thưởng tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá 
du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa (Phòng 
TTQBXTDL chuẩn bị nội dung và mời lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng dự). 
Điểm tại PLV Giám đốc.
* Buối chiều:

Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
Thứ Tư - Ngày 22/6/2022
* Buồì sảng:

- 9 giờ 00: Giám đốc Nguyễn Hoàng ơn tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ 
OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022. Điểm tại Siêu thị GO! 
Cần Thơ.

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
* Buổi chiều:

-14 giờ 00: Giám đốc Nguyễn Hoàng ơn tham dự Hội nghị sơ kết công tác 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
vãn hóa” 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2022. Điểm tại Hội trường, Sở VHTTDL.
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- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Thị Hoàng Anh làm việc với Phòng Thông 
tin, Quảng bá xúc tiến du lịch về việc rà soát công tác tô chức gian hàng quảng bá 
du lịch TP. Cần Thơ tại Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nôi Cái Răng” lân thứ VI 
năm 2022, hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam (09/7) và Hội chợ du lịch quốc tê 
TP.HCM (ITE) năm 2022. Điểm tại PLV Phó Giám đốc.

-16 giờ 00: Phó Giám đốc Mai Ngọc Thuyết tham dự cuộc họp của Hội 
đồng Thi đua khen thưởng xét kỷ niệm chương năm 2022 của Sở Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở VHTTDL.
Thứ Năm - Ngày 23/6/2022
* Buoi sáng:

- 07 giờ 30: Giám đốc, các Phó Giám' đốc họp thông qua kịch bản MC tại 
Hội nghi xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 
tại tỉnh Thanh Hóa (Đ/c Tuyết Hằng chuẩn bị nội dung và trình bày; mời lãnh đạo 
các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại PLV Giám đốc.

- 09 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc họp thông qua kịch bản trả lời câu 
hỏi trắc nghiệm Du lịch cần Thơ Chương trình có thưởng tại Hội nghị xúc tiên, 
quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại tỉnh Thanh 
Hóa (Phòng TTQBXTDL chuẩn bị nội dung và mời lãnh đạo các phòng chuyên 
môn cùng dự). Điểm tại PLV Giám đốc.
* Buổi chiều:

- 14 giờ 00: Giám đốc Nguyễn Hoàng ơn, Phó Giám đốc Mai Ngọc Thuyết 
tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác Đảng bộ Sở. Điểm tại Hội trường, Sở 
VHTTDL.

- Phó Giám đốc Trần Thị Hoàng Anh làm việc tại cơ quan.
Thứ Sáu - Ngày 24/6/2022
* Buổi sáng:

8 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc tham dự tổng duyệt Chương trình 
nghệ thuật tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông 
nước” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa (Đ/c Duy Khang chuẩn bị thư mời và mời 
lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại Trường Cao đẳng VHNT cần 
Thơ.
* Buổi chiều:

Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan./í^

Nơi nhận’.
- Các PGĐ Sở;
- Phòng QLDL thuộc Sở;
- GĐ, các PGĐ Trung tâm PTDL;
- Cổng TTĐT của Sở VHTTDL;
- Cổng TTĐT DL TP;
- Lưu: VT, TCHCQT.
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