
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HOÁ,THỂ THAO&DU LỊCH 

 

Số:     1171     /SVHTTDL- QLVH 
V/v cung cấp thông tin để hoàn thiện dự thảo  Đề án 

“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà 

Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 

2020 – 2025, định hướng đến năm 2035” 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

    Hà Tĩnh,  ngày   22  tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi:  

              - Các sở, hội: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính,  

    Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,      

    Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn,    

    Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp  

    Văn học – Nghệ thuật tỉnh; 

              - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Đề án “Xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 

2020 – 2025, định hướng đến năm 2035”. Để có thông tin về tài chính xây dựng 

Đề án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, hội liên quan và 13 

huyện, thị, thành phố thống kê các dự án, đề án, công trình, chương trình liên 

quan đến phát triển văn hóa, con người theo mẫu điều tra (Có mẫu thống kê kèm 

theo). 

Đề nghị các sở, hội và các địa phương gửi các bản thống kê về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 (bản mềm xin gửi 

trước qua e-mail: thaivansinh@gmail.com) để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo đề 

án trình UBND tỉnh. /. 

 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT, PXDNSVHGĐ;  

- Bản Giấy + Bản Điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Loan 
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