
  

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

       Số:  32  /SVHTTDL-QLVHGĐ 
 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ 

Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện  

Nghị quyết số 33-NQ/TW.  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Cao Bằng, ngày  14  tháng 01 năm 2021 
           

      

Kính gửi: ………………………………………………………….... 

………………………………………………………………… 
 

Thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTG ngày 24/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết Luận số 76-KL/TW ngày 

04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW ngày 09/6/ 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước”; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2258/VP-VX ngày 

31/12/2020 về việc tham mưu triển khai Quyết định 2215/QĐ-TTg ngày 

24/12/2020 của Thủ Tướng Chính phủ. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch 

thực hiện kết Luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý, bổ sung nội dung dự thảo 

Kế hoạch để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Văn bản góp ý gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

20/01/2021, đồng thời bản điện tử gửi địa chỉ Email: nvvhtt@gmail.com; ĐT 

02063.954.137 (Có bản dự thảo Kế hoạch gửi kèm).  

 
 

Nơi nhận:  
 - Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
-  Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hồng Vân 
 

mailto:nvvhtt@gmail.com


  

Danh sách nơi nhận: 

- Ủy Ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam Tỉnh 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Sở Lao động Thương binh và xã hội 

- Sở Thông tin - Truyền thông 

- Sở Khoa học và Công nghệ 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Sở Nội vụ 

- Sở Công Thương 

- Công an tỉnh 

- Sở Tài chính 

- Sở Kế hoạch Đầu tư 

- Báo Cao Bằng 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

- UBND các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo sở VHTTDL 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở. 
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