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Số:         /VHTT 

V/v xin ý kiến tham gia vào các văn bản dự 

thảo trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 

“Quy định mức chi bồi dưỡng tập luyện, biểu 

diễn tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị đối với đội nghệ thuật quần 

chúng cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố” trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Yên, ngày      tháng 8 năm 2021 

   

  Kính gửi:   

    - Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

    - Trung tâm Truyền thống – Văn hóa huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1640/SVHTT&DL-QLVH ngày 07/8/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về việc tham gia ý kiến vào các văn bản 

dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quyết định “Quy định mức chi bồi dưỡng tập 

luyện, biểu diễn tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với 

đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố” trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tham gia góp ý, Phòng 

Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị như đề gửi tham gia ý kiến vào 

các nội dung văn bản dự thảo trình ban hành Quyết định “Quy định mức chi bồi 

dưỡng tập luyện và biểu diễn khi tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị đối với Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện (thành phố) trên địa 

bàn tỉnh Sơn La”. Gồm có: 

 1. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động xây dựng chính sách. 

 2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “Quy định mức chi bồi dưỡng tập 

luyện và biểu diễn khi tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

đối với Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện (thành phố) trên địa bàn tỉnh 

Sơn La”. 

 (có các dự thảo kèm theo). 

 Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện (địa chỉ Email: phongvhttbacyen@gmail.com) trước ngày 

mailto:phongvhttbacyen@gmail.com
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11/8/2021 để tổng hợp, tham mưu xây dựng văn bản tham gia góp ý của Ủy ban 

nhân dân huyện. Sau ngày 11/8/2021 nếu không có ý kiến tham gia, Phòng Văn hóa 

và Thông tin xin được coi như các cơ quan, đơn vị đã đồng ý với dự thảo. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
Phạm Thanh Bình 
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