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       Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 3 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

V/v nhận thiết bị hỗ trợ (lần 2)  

 “Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn” 

 

  Kính gửi: ………………………………………………………….. 

Thực hiện số 1310/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp “Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa 

của người dân nông thôn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới năm 2018”, theo đó có 25 xã được thụ hưởng Chương trình (có danh sách 

kèm theo). Mỗi xã được hỗ trợ đợt 2 này bao gồm: 01bộ thiết bị âm thanh nhà 

văn hóa xã, 01 bộ thiết bị âm thanh nhà văn hóa thôn theo đăng ký của các xã. 

Thời gian giao nhận:  8 giờ, ngày 31 tháng 3 năm 2019. 

 Địa điểm:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Số 18, Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh. 

 Kính mời UBND các xã tới nhận đúng thời gian và địa điểm quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VHTT huyện, thanh phố, thị xã; 

- Phòng NSVH, VP; 

- Lưu: VT,KH-TC. 

                         KT.GIÁM ĐỐC 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

                      

Đã ký 

 

 

            Lê Thị Loan 

 

 

Lưu ý: - Đề nghị các xã cử 01 cán bộ đến nhận thiết bị đồng thời mang theo giấy giới thiệu của chính 

quyền địa phương nộp về cho BTC; 

-Để giảm bớt chi phí thuê phương  tiện vận chuyển, đề nghị phòng VHTT các huyện, thành phố, 

thị xã làm việc với các xã, thuê  phương tiện vận chuyển phù hợp với thực tế. 
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