UBND TINH TUYEN QUANG
SO VAN HOA, THE THAO

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hinh phüc

VA DU L!CH
S6: 208/SVHTTDL - KHTC

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 3 nám 2020

V/v tham gia kin mOt s chi tiêu chü yu
kinh tê - xâ hi cap huyn, cap xà

KInh g1i: Si K hotch và Du tu.
Can cir Nghj djnh so 122/201 8/ND-CP ngày 17/9/2018 cüa ChInh phü
Quy djnh v xét tang danh hiu "Gia diInh van hóa"; "Thôn bàn van hóa",
"Lang van boa", "Ap van hóa", "Bàn van hóa", "To dan phô van hóa";
Can cü Van bàn s 342/SKH-THQH ngày 20/3/2020 cüa Sâ K hoach và
Dâu tu ye vic tham gia kiên mt so chi tiêu chü yêu kinh tê - xâ hi cap
huyn, cap xà,
Si Van hóa, Th thao và Du ljch thng kê mt s chi tiêu, nhu sau:
(Co bié'u chi tiê't kern theo).
S& Van hoá, Th thao và Du ljch trân tr9ng có kin.
No'i n/ian:
- Nhix trên;
- Lãnh dao So';
- Luu VT, KHTC.

KT. GIAM DOC
PHO GIAM DOC
Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch
vanhoattdl@tuyenquang
.gov.vn
Tỉnh Tuyên Quang
25-03-2020 17:01:11
+07:00

Lê Thanh Sn

Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch
vanhoattdl@tuyenquang
.gov.vnmt s chi tiêu chü yu kinh t - xä hi
Dtr kin
Tỉnh Tuyên Quang
25-03-2020 17:02:11
+07:00Van ban s 208/S VHTTDL - KT-ITC ngày
(Kern theo

di vói cp huyn

24 tháng 3 nàm 2020
cáa Sà hóa, The' thao và Du lich)

Chi tiêu

STT

1

Thu hut khách du 1ch.

2

T 1 h gia dInh dtt gia dInh van hoá

3

Tr 1 thôn, th dan ph dat thôn, th dan ph6 van hóa

4

Ti 1 cci quan, dcn vj, doanh nghip dt chun van hoá

Ghi chü
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Chi tiêu

STT
1

T' 1 h gia dInh dtt gia dInh van boa

2

T' 1 thôn, t dan ph dt thôn, t dan ph van hóa

3

T 1 co quan, don vj, doanh nghip dat chu.n van hoá

Ghi chü
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STT

CM tiêu

3

T' 1 h gia dInh dt gia dInh van hoá

5

T 1 thôn, t dan ph dt thôn, ti dan ph van hóa

6

T' 1 c quan, dcin vj, doanh nghip dt chun van hoá

Ghi chii

