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V/v tổ chức chương trình biểu diễn 

nghệ thuật chào đón năm mới 2020 

 tại Quảng trường thành phố Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 11 năm  2019    

           Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.                             
 

Thực hiện Công văn số 7422/UBND-VX ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao xem xét, tham mưu đề xuất của Công ty CP Truyền thông và Tổ 

chức sự kiện quốc tế Hoàng Tuyết. Sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Tĩnh (Có văn bản UBND thành phố gửi kèm), Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch xin báo cáo: 

Đồng ý về chủ trương để Công ty CP Truyền thông và TCSK quốc tế 

Hoàng Tuyết tổ chức: “Biểu diễn nghệ thuật - Hoà âm ánh sáng” chào năm mới 

2020 vào khoảng thời gian từ 27/12/2019 đến ngày 01/01/2020; 

- Về nội dung chương trình: Đề nghị Công ty CP Truyền thông và TCSK 

quốc tế Hoàng Tuyết  làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà 

Tĩnh; 

- Về địa điểm tổ chức và các điều kiện đảm bảo: Đề nghị Công ty CP 

Truyền thông và TCSK quốc tế Hoàng Tuyết làm việc với UBND thành phố và 

các đơn vị liên quan. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin báo cáo và kính đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Công ty CP Truyền thông và TCSK quốc tế 

Hoàng Tuyết; 

- UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Phòng VH-TT thành phố Hà Tĩnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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		sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
	2019-11-19T15:48:58+0700


		sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
	2019-11-19T15:49:22+0700




