
  UBND TỈNH HÀ TĨNH 

      SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO&DU LỊCH 

 
Số:  705 /SVHTTDL-NSVHGĐ 
V/v góp ý dự thảo Đề án tăng cường  

thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện  

hương ước, quy ước đến năm 2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

 Hà Tĩnh,  ngày 26 tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

   

 Thực hiện Công văn số 2067/BVHTTDL-PC ngày 12/7/2018 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về góp ý dự thảo Đề án tăng cường thực thi pháp luật 

về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đến năm 2021; qua nghiên cứu dự 

thảo Đề án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

 - Nhất trí cơ bản với nội dung và bố cục của dự thảo Đề án. 

 - Tại mục I, phần III (phần mục tiêu cụ thể) cần viết gãy gọn hơn, tránh 

diễn giải dài dòng ở các ý. 

 - Dự thảo còn một số lỗi chính tả, lỗi diễn đạt rải rác ở các trang, cần 

chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. 

 Trên đây là góp ý dự thảo Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây 

dựng, thực hiện hương ước, quy ước đến năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. Đề nghị Vụ Pháp chế xem xét, tổng hợp./.     

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ;                                                              

- Gửi bản giấy + điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
                                    

Đã ký   

 

                         

 Lê Thị Loan 
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