
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 576  /SVHTTDL-KHTC 

V/v quy định chế độ đặc thù đối với  

Đội tuyên truyền lưu động. 

 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6  năm 2018 

  Kính gửi:  

                                          - Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; 

                                          -  UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 Ngày 11/03/2016 Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban 

hành Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT/BTC-BVHTTDL về việc Hướng dẫn 

chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp 

huyện; theo đó ngày 11/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 

14/2018/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên 

truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện. Để đảm bảo chế độ cho Đội Tuyên 

truyền lưu động trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Sở VH,TT&DL đề nghị Trung 

tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một 

số nội dung sau: 

1.  Đối với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thực hiện đúng định mức 

hoạt động và nội dung chi theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND về việc Quy 

định chế độ đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện; 

2. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ tình hình thực tế của 

địa phương bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho Đội Tuyên 

truyền lưu động cấp huyện, thành phố, thị xã hoạt động, định mức chi tại Quyết 

định số 14/2018/QĐ-UBND là mức chi tối đa đối với chế độ chi đặc thù của Đội 

tuyên truyền lưu động. 

Nhận được Văn bản này đề nghị Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh 

UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm thực hiện./. 

 
Nơi nhận 
 - Như trên; 

- Giám đốc,các  P.Giám đốc Sở; 

 - Phòng VHTT; Trung tâm 

VHTTTT&DL các huyện, thành 

phố, thị xã; 

 - Lưu VT, KHTC. 

  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 
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