
UBND TINH TUYEN QUANG 
S VAN HOA THE THAO 

vA DU L!CH 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VWT  NAM 
Dc 1p  - Tiy do - Hanh phüc 

   

So: /SVHTTDL-QLDSVH Tuyên Quang, ngày 05 tháng 6 nàm 2020 
V/v xây dmg phixong an báo v bão 4t 
quc gia Bia chüa bão Ninh Sung phüc 

KInh gi:ri: Bão tang tinh 

Sau khi xem xét T& trInh so 161/TTr-BTT ngày 03/6/2020 và Th trInh s6 
140/TTr-BTT ngây 20/10/20 19 cüa Bão tang tinh ye vic dé nghj phê duyt 
phuang an bâo v bão 4t quôc gia Bia chüa Bâo Ninh Sung Phüc, S& Van hóa 
The thao và Du 1ch có kiên nhi..r sau: 

Giao Bão tang tinh phM hcip vói các ca quan, dan vj lien quan xay dirng 
phrnmg an chi tiêt bão v bâo 4t quôc gia Bia chüa Báo Ninh Sung Phüc, xâ 
Yen Nguyen, huyn Chiêm Hóa. Yêu câu phnng an phãi có ban ye the hin chi 
tiêt các ni dung can triên khai thirc hin và 1p dx toán cho tfrng hang mic cong 
viéc. Trên co s& do, Sâ Van hóa The thao và Du ljch báo cáo Uy ban nhân dan 
tinh xin chü truung dé tO chirc thrc hin./. 

NoinhIn: 
-Nhtrtrên; 
- Lãnh do Sâ; 
- Ltru VT, QLDSVH. 

GIAM DOC 

  

Au Th. Mai 
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