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                                    Kính gửi: Cục Thuế Hà Tĩnh 

                                                                            

 

 Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2018; Văn bản số 345/STTTT-TTBCXB ngày 10/5/2018 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền 

cải cách hành chính năm 2018. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập xây 

dựng nội dung tuyên truyền theo nhiệm vụ, đi khảo sát thực địa trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

 Hiện nay, trên tuyến đường Quốc lộ 1A, địa bàn từ Cẩm Xuyên đến 

Thị xã Hồng Lĩnh có một số cụm pano của Cục Thuế Hà Tĩnh được xây 

dựng từ lâu nay vẫn còn tồn tại nhưng không thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền. Tại địa bàn huyện Thạch Hà cụm Pano trên kênh đào đã bị đổ 

xuống sau cơn bão chưa được tháo dỡ và một số cụm pano đã bị rỉ khung, 

sườn như ở huyện Cẩm Xuyên, huyện Can Lộc chưa được tu sửa. 

  Để thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Cục Thuế 

Hà Tĩnh cho Sở sử dụng các cụm Pano nói trên để phục vụ tuyên truyền, 

thời gian 12 tháng (tính từ ngày Cục Thuế đồng ý). Nếu được Sở sẽ gia 

công tu sửa lại một số cụm pano bị hư hỏng. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, NVVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

                   Lê Thị Loan 
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