
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 772 /SVHTTDL-QLVH 
V/v chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị 

tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng Nông thôn mới  

Giai đoạn 2010 – 2020 

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 8 năm  2019 

 

 

Kính gửi: Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh. 

 
 

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nhận được công văn số 

313/VPĐP-HCTHTT ngày 31/7/2019 của Văn phòng điều phối Nông thôn mới 

tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị tổng kết 10 năm 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.  

Sau khi nghiên cứu văn bản, sở đã chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống đảm 

nhận chương trình văn nghệ nói trên. 

           Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nhất trí với nội chương trình do 

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống xây dựng (có chương trình và dự toán kinh phí 

kèm theo) và đề nghị Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm việc trực tiếp 

với Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống để thống nhất cụ thể về nội dung chương 

trình và dự toán kinh phí./.  

 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

- Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống (để thực hiện); 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

 Nguyễn Cảnh Thụy 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


		2019-08-14T15:37:04+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




