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     Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn. 

 

Thực hiện Văn bản số 5593/BVHTTDL-KHTC ngày 11/12/2018 của Bộ 

VH,TT&DL về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 

năm 2019; theo đó, ngày 30/5/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1630/QĐ-

UBND phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển năm 2019 

cho các đơn vị, địa phương (có Quyết định phân bổ kèm theo), để triển khai thực 

hiện tốt nguồn kinh phí hỗ trợ trên, Sở VH,TT&DL đề nghị UBND huyện: 

- Thông báo nguồn kinh phí được hỗ trợ cho UBND các xã (chủ đầu tư) 

biết để tổ chức triển khai thực hiện; 

- Chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin hướng dẫn cho UBND các xã về quy 

trình, thủ tục trùng tu cấp thiết các di tích; 

- Chỉ đạo UBND các xã có di tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng nguồn 

kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và thực hiện thanh quyết toán theo quy 

định hiện hành. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, Hương Sơn quan tâm chỉ 

đạo các địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Phòng VH,TT huyện; 

- UBND các xã được hỗ trợ; 

- Giám đốc, các P.Giám đốc; 

- Phòng QLDS; 

- Lưu: VT, KH-TC. 
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