
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D6c lip - Tg do - Hgnh phric

s6,r,{fflsvnrr-KHTC
V/v l6y f ki6n cld nghi xAy dung
Nghi quy6t v€.chd d0 d6i r oi v{n
d6ng vi6n, huAn luydn vi6n th€ thao
Kh6nh Hda.

Khunh Hoa, ngdy/5 tttang\)-aam 20t8.

Kinh gui: So Th6ng tin vd Truy6n th6ng.

Cin cu COng van s6 l06l IiUBND-KGVX ngdy l)l11l2O17 cua UBND tinh
vd c6ng vdn s6 |622IYPUBND-KGVX ngdy 30llll2ol7 cua UBND tinh v6 vi6c

tham mtru 116 iu6t Nghi quy{it ve cne aO aOi vOi vin d6ng vi€n, huin luyCn vi6n
thti thao Khdnh Hda

D6n nay, So Van hoa ra Th€'thao dd hoin thdnh du thao d0 nghi x6y dung
Nghi quy6t ctril ag atli voi VEV, HLV th6 thao tinh Kh6nh Hoa theo quy dinh tai

Di6u 114 LuAt Ban hdnh vdn bdn quy pham ph6p ludt. Theo quy dinh t4i khoin 1

Didu 113 Lu6t Ban hdnh vdn bdn quy ph4m ph6p luft thi co quan cl€ nghi xAy dmg
Nghl quy6t ph6i ddng tai toan vin h6 so d6 nghi xdy dtmg nghi quyi5t tr6n c6ng

th6ng tin dien tt cia tinh trong thoi han it nhAt 30 ngdy dd c6c co quan, t6 chuc, c6

nhAn tErm gia 1i ki6n.

Vi vdy, So Vdn hoa va The thao kinh dd nghi So Th6ng tin vi TruyAn th6ng
thyc hi6n ddng tai h6 so d€ nghl x6y dung nghi quy6t l0n'C6ng th6ng tin diQn tu
cria tinh d6l6y y ki€n theo quy dinh.

Mgi j ki6n gop y dC nghl phan 6nh r,i So Van h69 vd Th,-1 thao, dia chi: s6

01 Ng6 QuyAn, Nha Trang, diQn tho4i: 02583828636r/

(Dinh kim Du'thao Di nghi xay dtlng Ngh! quyet vd c'ic phu l4c kim theo)

Noi nhQn (VBDT):
- Nhu trcn(VBDT) . '

- D/c Hing - Ph6 Girim d6c So;
- Phdng QLTDTT;.
- Vdn phdng So (d6 dang Cdng TTDT Sd):

- l,uu: VT. KHTC.

UBND TiNHXHANHUOA
SOVAN HOAVATHETHAO

fuy6n Kh6c Hi


		2018-01-23T14:47:04+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Sở Văn hóa và Thể thao<svhtt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-01-24T10:19:43+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa<stttt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




