
UBND TtNH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA \T11T NAM 
Dc lIp - Tr do - Hinh phüc 

So: /BC-VHTTDL Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 nàm 2020 

BAO CÁO TUAN 
(Tur ngày 16/3 dn ngày 20/3/2 020 

S& Van boa, Th thao và Du ljch báo cáo kt qua cong tác van hoá, gia dInh, 
th thao và du ljch tuân tr ngày 16/3 den ngày 20/3/2020, nhu sau: 

1. TrInh Uy ban nhân dan tinh chü truong san xut chuong trInh dia D\TD 
"Ngh thut din xuâng dan gian mt so dan tc tinh Tuyên Quang"; phê duyt 
chü truong dau tu xay dyng cong trInh: Süa chUa Den th Chü tjch Ho ChI Minh 
trong khuôn viên Quáng tri.thng Nguyn Tat Thành, thành phô Tuyên Quang; phê 
duyt chü trucmg dâu tu xây drng cOng trInh: Xây dçrng 10 bia ghi dâu sir kin di 
tIch tti Khu du tIch ljch sir quOc gia dc bit Tan Trào, xâ Tan Trào, huyên Son 
Duong, tinh Tuyên Quang; phê duyt chü truong dâu tu xay di.rng cong trInh: Cãi 
tao, sira chüa Khu di tIch quôc gia dc bit Kim BInh, huyn Chiêm Hóa, tinh 
Tuyên Quang; dir thâo Quyêt djnh thành 1p Ban Chi dao  các ngày 1 lan và sr 
kin ljch sü, van hóa quan tr9ng nãrn 2020; dir thão báo cáo so két 3 näm thirc hin 
Chuong trInh hnh dng sO 1 5-CTr/TU ngày 27/6/2017 cüa Ban Thuang vi Tinhüy 
thrc hin Nghj quyêt so 08-NQ/TW cüa B ChInh trj ye phát triên du 1ch tra thãnh 
ngânh kinh té müi nhçn. 

2. Ban hành các kê hoach: Triên khai cong tác bInh däng giai va Vi sir tiên 
b cüa phii ni 11am 2020; thirc hin Chuang trInh giám ngheo nam 2020; th?c hin 
các hoat dng näm 2020 thuc "Dê an tuyên truyên, giáo diic dao  drc, lôi sOng 
trong gia dInh Vit Nam giai doan  2010-2020"; triên khai thi.rc hin cong tác tré 
em näm 2020; tuyên truyên thrc hin Chuong trinh phông, chông mua ban nguô'i 
näm 2020; tuyên truyên phOng, chông ti pham näm 2020. 

3. Chi dao  các phOng chuyên mon nghip v1i; các don vj s1,r nghip ti-crc thuc 
Sa; PhOng Van boa và Thông tin và các Trung tam Van hóa, Truyên thông và The 
thao huyn, thành phô tuyên truyên, 4n dng toàn dan tham gia phông, chông djch 
bnh Covid-19; tang cuxng các bin pháp phông, chOng djch Covid-19. 

sa Van boa, Th thao vâ Du ljch trân tr9ng báo cáo.! 

No'inhân: 
- PhOng Tong hçp-Tuyên truyên, 
Bô VHTTDL; 

- Van phOng Tinh üy; 
- Lanh dao Sâ; 
- Lu'u VT; VP. 

GIAM DOC 

Au Thi Mai 
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