
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-THVX 
V/v tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa 

- Du lịch các dân tộc Việt Nam 

 

Tuyên Quang, ngày       tháng  8  năm 2022 

                     

Kính gửi:   
 

 

 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Tài chính; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình  

số 141/TTr-SVHTTDL ngày 28/7/2022 về việc xin chủ trương tham gia hoạt 
động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đoàn tham gia hoạt động 
tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình  

số 141/TTr-SVHTTDL ngày 28/7/2022.  

2. Giao trách nhiệm 

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
(mục Kính gửi) và cơ quan liên quan tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch 

các dân tộc Việt Nam; cử lãnh đạo đơn vị chuyên môn làm Trưởng đoàn tham gia 
các hoạt động bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. Báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết quả thực hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

2.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

đơn vị liên quan xem xét tham mưu, bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn việc thanh 
quyết toán theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;   (Báo cáo) 
- CVP UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh Ngô Mạnh Hùng; 
- Như trên; (Thực hiện) 
- Phòng TH (Huy); 
- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Ngô Mạnh Hùng 
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