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    Số:              / BVHTTDL-KHTC 
V/v báo cáo tình hình đầu tư cho văn hóa, thể 

thao phục vụ triển khai Nghị quyết số  

58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 
 

         

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

   

 

 Ngày 27 tháng 4 năm 2020, Chính phủ có Nghị quyết số 58/NQ-CP ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 

20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính 

sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. 

Trong đó, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, 

ngành, địa phương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về trách 

nhiệm và hợp tác của nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong xây 

dựng cơ sở văn hóa, thể thao,... phục vụ người lao động. 

 Để có cơ sở tổng hợp đề xuất, báo cáo Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và gửi 

báo cáo về tình hình đầu tư cho văn hóa, thể thao tại địa phương (theo Đề cương 

đính kèm). 

 Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Kế hoạch, 

Tài chính) tại địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và email theo địa chỉ: 

doquangminh.khtc@bvhttdl.gov.vn trước ngày 29 tháng 10 năm 2021. 

 Đầu mối liên hệ: Đ/c Đỗ Quang Minh - Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ         

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (điện thoại: 0983208253) 

 Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp công tác của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng; 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, KHTC, ĐQM 
 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Đoàn Văn Việt 
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