UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 217/SVHTT-QLVH&DSVH

Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tạm hoãn tổ chức Chương trình nghệ
thuật, thể dục thể thao chào đón năm
mới 2021.

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Sở Y tế;
- Sở Giao thông vận tải;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND thành phố Bà Rịa;
- Đoàn Ca múa nhạc tỉnh;
- Công ty TNHH DV Văn hóa - Nghệ thuật Đô Hội
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn
số 1123/UB-ND-VP ngày 04/02/2021 về việc hoãn thực hiện Chương trình nghệ
thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.
Sở Văn hóa và Thể thao thông tin đến Quý cơ quan, đơn vị, địa phương
biết và đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện một số nội
dung như sau:
1. Tạm dừng việc chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tổ chức
Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 theo kế
hoạch số 173/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh.
2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số
173/KH-UBND, rà soát, báo cáo các nhiệm vụ kèm kinh phí đã được thực hiện
đến hết ngày 04/02/2021 gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày
11/02/2021để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phần kinh phí đã thực hiện, làm cơ
sở thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan
tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (phối hợp);
- Ban GĐ Sở;
- Phòng VHTT TP.Bà Rịa;
- Lưu VT, QLVH&DSVH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Văn hóa và Thể thao
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Thị Ánh Hồng

