
UBND TfNH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc  

St: IVHTTDL-VP 
V/v báo cáo kt qua thrc hin các nghj quyt, 

chuang trInh, dê an cUa Ban Thung vi, 
BCH Dãng b tinh khóa XVI 

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 3 nám 2020 

KInh gri: Các phông chuyên mon nghip vi thuc S1 

Thirc hin chi ctao cüa Uy ban nhân dan tinh tii Cong van s 630/UBND-TH, 

ngây 11/3/2020 v vic báo cáo kt qua thrc hin các nghj quyt, chuang trInh, d an 

cüa Ban ThiRmg viii, Ban Chip hành Dâng b tinh khóa XVI, 

Giám dc S& Van hóa, Th thao và Du ljch yêu cu các phông chuyên mOn 

nghip vi râ soát, dánh giá k& qua thrc hin các nghj quyt, chuo'ng trInh, d an 

cüa Ban Thung vi, Ban Chip hânh Dâng b tinh khóa XVI thuc 1mb vrc van hóa, 

gia dInh, th thao và du ljch, nêu rO k& qua thirc hin, nhffiig khó khan, han  ch, 

bài h9c kinh nghim; d xut các nhim vi, giái pháp thrc hin trong th?ii gian tâi. 

D nghj các phông chuyên mon nghip vi hoàn thành báo cáo giri v Van 

phông Si qua dja chi Email: ngochavhtqgmai1.com  truóc ngày 20/3/2020 d dng 

hop báo cáo Uy ban nbân dan tinh. 

No'i nhân: 
- Nhu kInh gt11 (t1irc !iin); 
- Lãnh do So'; 
- Lu'u VT; VP. 

GIAM DOC 

 

 

    

Au Thi Mai 
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