
           UBND TỈNH PHÚ YÊN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                           Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc 

   

        Số:             /SVHTTDL-QLVH                            Phú Yên,  ngày      tháng 5 năm 2020 

    V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 

    số 4658/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013  

        của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

                  

 

                          Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 
 

Thực hiện Công văn số 1856/BVHTTDL-VHDT ngày 18/5/2020 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 

4658/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2014-2020”. 

Để có cơ sở báo cáo Bộ VHTTDL, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo các nội dung sau đây: 

1.Kết quả thực hiện Quyết định số 4658/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 

về các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020” tại địa phương mình 

(theo các nội dung, nhiệm vụ trong Đề án, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được; 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc).  

2. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Đề án “Chương trình 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” (theo Quyết định số 878/QĐ-BVHTTDL 

ngày 20/3/2020 của Bộ VHTTDL) để làm cơ sở tham mưu. 

Báo cáo gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 28/5/2020. 

(Đồng thời gửi file word theo địa chỉ mail: nayhonhay@phuyen.gov.vn)) để tổng 

hợp báo cáo Bộ VHTTDL và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2021-2030. 

 Rất mong quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, TP; 

- Lãnh đạo Sở;                                                                                                  
- Lưu: VT, QLVH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảy 
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