
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc  

   

Số:  1660  /UBND-XD  Tuyên Quang, ngày  05  tháng  6  năm 2020 
 

 

 

 

V/v chủ trương đầu tư dự án xây dựng di 

tích Ban Thanh tra Chính phủ 

 
Kính gửi:  

                - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

                - Sở Xây dựng. 

                

 
 

Căn cứ đề nghị của Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra 

Chính phủ tại Tờ trình số 72/TTr-BQLCDA ngày 29/5/2020 về việc đề nghị 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng di tích Ban Thanh tra Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây 

dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất giải quyết cụ thể 

đề nghị của Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ tại tờ 

trình nêu trên (gửi kèm theo); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

07/6/2020./. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Như trên (thực hiện);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Thanh tra Tỉnh TQ;  

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;   

- CV: TH, XDCB, TC;  

- Lưu VT - (vh.10)  
  

 Tạ Văn Dũng 
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