
UBND TtNH TUYEN QUANG 
sO VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

S: /SVHTTDL-VP 
V/v phát dng, vn dng "Toàn dan ñng h 

phèng, chong djch Covid- 19" 

CONG HOA xA IIQI CHU NGHiA VIT NAM 
DIc 1p - Tr do - Hinh phñc 

Tuyên Quang, ngày 30 tha'ng 3 nám 2020 

KInh gi1i: Các dan vj sir nghip trirc thuc S&. 

Thirc hin Van bn s 349/M'TTQ-Bfl ngày 25/3/2020 cüa Uy ban Mt trn T 
quc Vit Nam tinh Tuyên Quang v vic phát dng, 4n dng "Toàn dan üng h 
phông, chng djch Covid- 19", Giám d& S& Van hóa, Th thao và Du ljch yêu cu các 
dan vj sir nghip trilc thuc t chüc phát dng trong viên chirc và ngi.thi lao dng tham 
gia d9t 4n dng quyên gop, üng h phông, chng djch Covid- 19. 

* Thô'i gian vn dng: Tü ngày 30/3/2020 và kt thiic sau 10 ngày k tr 
ngày Thu tung ChInh phü cong b ht djch Covid-19. 

* Dôi tu9ng vn dIng và mü'c üng h 

- Dó'i tu'crng vn d3ng: Cong chirc, viên chirc, nguO'i lao dng hi.thng luang 
tr ngân sách nhà nrnc. 

-M1'c znghç5: 

Ca nhân: Tir nguyen tham gia üng h, It nht t1r 20.000 dng. 

Tp th: Tit kim chi tü ngun thithng xuyên cüa Ca quan, dan vj d Ung h. 

* HInh thirc tip nhn: S tin üng h duçic tip nhtn tti Kho bac  Nhà 
nrnc Tuyên Quang. 

- Dan vj nhn tin: Uy ban Mt trn To quc tinh Tuyên Quang. 

- So Tài khoãn: 3761.0.1015545.91999 ti Kho bc Nhà nuóc Tuyên Quang. 

D nghj các dan vi sir nghip trirc thuc S nghiêm tCic trin khai thirc hin./. 

Ncri ,zlthiz: GIAMBOC 
- Nhu kInh giri (t/h); 
- Lânh dao Si; 
-LuuVT,VP. 

Au Thi Mai 
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