
        

         Kính gửi: 

- Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh; 

- Thư viện tỉnh. 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 1689/KH-C10-P12 ngày 23/4/2019 của Cục Cảnh 

sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10), Bộ 

Công an về tổng kết Chương trình số 2645/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 

08/8/2014 giữa Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trại giam, trại 

tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2014 -2018, 

Trại giam Xuân Hà phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội 

nghị tổng kết. Để chuẩn bị tốt hội nghị theo yêu cầu đặt ra, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung và chuẩn bị tham 

luận để trình bày tại Hội nghị với nội dung như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh:  

- Chuẩn bị 4 tiết mục văn nghệ để chào mừng Hội nghị. Kinh phí của 

chương trình lấy từ nguồn kinh phí phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2019 của 

đơn vị. 

- Chuẩn bị tham luận về công tác phối hợp với Trại giam Xuân Hà trong 

lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2014 – 2018. 

2. Thư viện tỉnh: 

Chuẩn bị tham luận về công tác phối hợp với Trại giam Xuân Hà trong 

lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2014 – 2018. 

(gửi kèm theo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết) 

Nhận được Công văn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 
- Lưu: VT, XDNSVHGĐ; 

- Gửi: Bản giấy + Bản điện tử.                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                  Đã ký 

 

Lê Thị Loan                         

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO&DU LỊCH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 658 /SVHTTDL-XDNSVHGĐ                      
V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 

Chương trình số 2645/CTr-BVHTTDL-BCA 

ngày 08/8/2014 

 

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 7 năm 2019 
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