
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc  

   

Số 1667/UBND-ĐTXD  Tuyên Quang, ngày 04 tháng 6 năm 2020 
 

V/v lập mới chủ trương đầu tư Dự án 

Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy 

giá trị Di tích lịch sử QGĐB Tân Trào 

tỉnh Tuyên Quang. 

 
  Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài chính. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 645/TTg-KGVX 

ngày 01/6/2020 về việc lập mới chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi 

và phát huy giá trị Di tích lịch sử QGĐB Tân Trào tỉnh Tuyên Quang. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương tổ chức thực hiện nội dung chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 645/TTg-KGVX ngày 01/6/2020 đảm 

bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và pháp luật có liên quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên:  XD; 

- Lưu VT (VH. 10) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

 

 

 
  
 Tạ Văn Dũng 
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