
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SVHTTDL-TCPC Phú Yên, ngày           tháng 3 năm 2021 

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn  

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của  

Sở VHTTDL và Phòng VHTT 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.  

 

 Thực hiện Công văn số 787/UBND-KGVX ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh 

về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

VHTTDL và Phòng VHTT,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham gia 

góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. (có 

gửi kèm dự thảo Thông tư) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị góp ý bằng văn bản, gửi 

về Sở (qua Phòng Tổ chức - Pháp chế) trước ngày 11/3/2021 để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Lưu: VT, TCPC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thái 
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