
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 68 /SVHTTDL-VP 

V/v cử cán bộ đi học tập tại Nhật Bản 
Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 02 năm 2017 

Kính gửi: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 216/BVHTTDL-

TCCB ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc  

cử cán bộ đi học tập tại Nhật Bản theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Văn 

phòng Ban Chỉ đạo Đề án 165 (có bản sao văn bản kèm theo). 

Sau khi nghiên cứu Văn bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị 

Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đồng ý cử đồng 

chí Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở tham gia đoàn cán bộ đi nghiên cứu và học tập 

ngắn hạn tại Nhật Bản với chủ đề “hoạt động lãnh đạo và kinh nghiệm quản lý 

của các nước thuộc lĩnh vực bộ, ngành phụ trách” do Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tổ chức. 

Thời gian và địa điểm dự kiến: 12 ngày, dự kiến vào cuối tháng 3 năm 

2017 tại Đại học Temple, Nhật Bản. 

Rất mong được sự quan tâm, đồng ý. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

 

 

Đã ký 

 Bùi Xuân Thập 
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