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Hà Tĩnh, ngày  16 tháng 7 năm 2018 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh; 

Thực hiện Công văn số 3263/UBND-VX ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh 

về giao tham mưu tổ chức Ngày Hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III 

tại tỉnh Quảng Nam; căn cứ Kế hoạch số 2150/KH-BVHTTDL ngày 22/5/2018 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xét thấy đây là dịp để giới thiệu, quảng 

bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của Hà Tĩnh đến với bạn bè 

trong nước và quốc tế và là hoạt động của Bộ VH,TT&DL tổ chức, vì vậy Sở 

VH,TT&DL đã xây dựng kế hoạch tổ chức tham gia 5 nội dung (có Kế hoạch số 

133/KH-SVHTTDL kèm theo). 

Xác định đây là nhiệm vụ chuyên môn, Sở VH,TT&DL đã chủ động bố trí 

ngân sách sự nghiệp năm 2016 là 150 triệu để thực hiện. Tuy nhiên đây là một 

hoạt động phải huy động nhiều lực lượng: Nghệ nhân, vận động viên, người dân 

tộc Chứt tham gia (40 người), vì vậy kinh phí tổ chức tập luyện, xây dựng 

chương trình, chi phí tham gia Ngày hội theo dự toán là 294.750.000 đồng mới 

thực hiện được. 

Để tạo điều kiện cho Sở VH,TT&DL tổ chức đoàn tham gia Ngày hội văn 

hóa các dân tộc miền Trung tại Quảng Nam, kính đề nghị UBND tỉnh cấp hỗ trợ 

kinh phí còn thiếu là 144.750.000 đồng, (có dự toán chi tiết kèm theo). 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh – PCT.UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các P.Giám đốc; 

- Phòng NVVH, NSVH, NVTT; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

Gửi VB giấy + VB điện tử 

        KT.GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

Đã ký 

 

       Lê Thị Loan 
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