
UBND TỈNH HÀ TĨNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 1149/SVHTTDL-DSVH           Hà Tĩnh, ngày 12  tháng 11  năm 2019 
     V/v hoàn thiện và trình Đề cương 

  nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Tĩnh. 

  

   

    Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 Thực hiện Văn bản số 7194/UBND- XD ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh 

về dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng 

Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tại cuộc họp Hội đồng thẩm định Đề cương nội 

dung trưng bày Bảo tàng Hà Tĩnh ngày 28/10/2019 và trên cơ sở góp ý của các 

thành viên Hội đồng thẩm định (Theo Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 

4/10/2019 của UBND tỉnh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa (Đơn vị tư vấn) hoàn 

thiện Đề cương nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Tĩnh như sau: (Có Đề cương 
trưng bày và các văn bản liên quan kèm theo). 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 

Đề cương nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Tĩnh để Sở tham mưu, triển khai các 

bước tiếp theo, đảm bảo phù hợp trình tự, quy định. 

 Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định phê duyệt./. 

   Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;         PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Đ/c Đặng Quốc Vinh, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách; 

- Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị DSVH;                                    

- Bảo tàng tỉnh; 

- Lưu VT.       

- Gửi: VB giấy+ Điện tử.                

  Nguyễn Cảnh Thụy 

 


		sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
	2019-11-14T08:35:04+0700


		sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
	2019-11-14T08:36:01+0700




