
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /UBND-VX  Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2021 

V/v giao nghiên cứu và tham gia 

đóng góp ý kiến với dự thảo 

Thông tư theo đề nghị của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Nội vụ. 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1888/BVHTTDL-TCCB ngày 

09/6/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc góp ý dự thảo Thông tư 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh văn hóa, thể 

thao và du lịch. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

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

các đơn vị có liên quan, nghiên cứu và tham gia, đóng góp ý kiến với dự thảo 

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy 

chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh 

văn hóa, thể thao và du lịch theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tại văn bản số 1888/BVHTTDL-TCCB ngày 09/6/2021 (có văn bản và dự thảo 

Thông tư kèm theo); chịu trách nhiệm tổng hợp và gửi văn bản tham gia, đóng 

góp ý kiến tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ) theo 

đúng thời gian quy định (trước ngày 16/6/2021)./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để B/c); 

- Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VH,TT&DL; 

- Lưu: VT, VX. 

 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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