
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ 

                         

Số:        /VHCS-VP 
V/v xin ý kiến đối với Dự thảo Thông tư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

 - Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

 - Sở Văn hóa và Thể thao  

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Cục Văn 

hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan soạn thảo Thông tư 

quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng 

dẫn triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên 

hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ 

nhiệm vụ chính trị. Sau một thời gian soạn thảo với các lần lấy ý kiến đóng 

góp, cho đến nay nội dung của Dự thảo Thông tư tương đối hoàn chỉnh. 

Để nội dung của Dự thảo Thông tư phù hợp với hệ thống văn bản pháp 

luật hiện hành và có tính khả thi cao, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Quý Sở nghiên 

cứu, góp ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành (Gửi kèm theo Dự thảo 

Thông tư). 

Văn bản đóng góp ý kiến xin gửi về trước ngày 21 tháng 11 năm 2022 

theo địa chỉ: 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Văn hóa cơ sở) 

Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 024.38251677; Fax: 04.39448344; Email: binhqctt@gmail.com 

 Cục Văn hoá cơ sở rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Sở để 

Thông tư được ban hành theo kế hoạch đã đề ra./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VP, NB.05. 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

 Ninh Thị Thu Hương 
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