
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:        /UBND-VP 
V/v chuẩn bị tham gia các hoạt động 

tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân 

tộc Việt Nam 

Cao Lộc, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng Phòng Văn hóa và Thông tin, Tài 

chính – kế hoạch; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông ; 

 

UBND huyện Cao Lộc nhận được Công văn số 453/LVHDL-VHDT ngày 04 

tháng 9 năm 2020 của Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam về 

việc tham gia các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.  

Ngày 09/9/2020 UBND huyện và các Phòng Văn hóa và Thông tin, Tài chính 

– kế hoạch và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đã làm việc với Ban 

quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sau khi trao đổi thống nhất. 

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Nhất trí với đề nghị Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt 

Nam về việc mời UBND huyện Cao Lộc tham gia các hoạt động tại Làng Văn hóa 

- Du lịch các dân tộc Việt Nam dự kiến tháng 11/2020. UBND huyện giao Phòng 

Văn hóa & Thông tin chủ trì phối hợp với trung tâm VHTT&TT tham mưu UBND 

huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, ban hành kế hoạch trước 25/9/2020. 

      2. UBND huyện giao trung tâm VHTT&TT lập dự toán kinh phí tham gia các 

hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Giao phòng Tài chính 

– Kế hoạch tham mưu thẩm định, xét duyệt kinh phí, báo cáo UBND huyện theo 

quy định. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo 

kịp thời những khó khăn vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ. ./. 

 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Ban QL Làng VH-DL các DTVN; 

-  TT Huyện ủy;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP 

- UBND các xã Tân Liên, Hải Yến; 

- Lưu VT.                               

KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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