
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 2022 

V/v thống nhất chủ trương biên 

tập, xây dựng, xuất bản cuốn 
sách “Thành tựu 10 năm nghiên 

cứu, khảo cổ học di sản thế giới 

Thành Nhà Hồ”. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Tài chính; 

- Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ. 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 94/SVHTTDL-DSVH ngày 10/01/2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị thống nhất chủ trương cho 

biên tập, xây dựng, xuất bản cuốn sách “Thành tựu 10 năm nghiên cứu khảo cổ 

di sản thế giới Thành Nhà Hồ". 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất chủ trương cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ 

chủ trì biên tập, xây dựng, xuất bản cuốn sách “Thành tựu 10 năm nghiên cứu 

khảo cổ di sản thế giới Thành Nhà Hồ", theo tham mưu, đề xuất của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 94/SVHTTDL-DSVH ngày 10/01/2022.  

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài chính, căn cứ các quy 

định hiện hành của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm 

hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ triển khai thực hiện 

việc biên tập, xây dựng, xuất bản cuốn sách “Thành tựu 10 năm nghiên cứu 

khảo cổ di sản thế giới Thành Nhà Hồ" theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);  

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

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX.  

  

 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

Hoàng Văn Thi 
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