
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

        Số:           /SVHTTDL-VP 
V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết 

Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, 

khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Cao Bằng, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:   

                - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

                - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

                - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                - Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 

190/HĐND ngày 20/6/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục Nghị quyết trình 

Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 (tại Phiếu chuyển số 1422/PC-VP ngày 20/6/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh). Trong đó, có giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) 

nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác thăm 

dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII. 

Đến nay, Sở VHTTDL đã tham mưu xây dựng xong dự thảo Nghị quyết Quy 

định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Để đảm bảo nội dung và thời gian theo đúng quy 

định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định hiện 

hành, Sở VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản về nội 

dung dự thảo Nghị quyết nêu trên.  

Văn bản góp ý gửi về Sở VHTTDL trước ngày 12/7/2022, đồng thời bản Word 

qua Thư điện tử: toannv_vhttdl@caobang.gov.vn để Sở VHTTDL tổng hợp, hoàn 

thiện dự thảo.   

Đề nghị Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh xem xét, đăng tải nội 

dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện công tác thăm 

dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng lên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh, địa chỉ: http://www.caobang.gov.vn, mục Lấy ý kiến dự 

thảo văn bản (Có nội dung dự thảo gửi kèm Công văn). 

Kính mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 

http://www.caobang.gov.vn/
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