
 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /BVHTTDL - KHTC 

V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ 

lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa  

và thể thao thời kỳ 2021-2030,  

tầm nhìn đến năm 2045 

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Văn phòng Quốc hội; 

 - Các Bộ, ngành Trung ương; 

 - Các cơ quan ngang Bộ; 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn 

hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Văn bản 

số 4928/BVHTTDL-KHTC về việc phối hợp trong việc thực hiện các nội dung 

đề xuất đối với Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hoá và thể thao thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Văn bản đính kèm); 

Để có đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ lập Quy hoạch, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đề nghị các cơ quan phối hợp, cung cấp bổ sung các thông tin chi 

tiết liên quan đến quy hoạch trong lĩnh vực văn hoá và thể thao (Chi tiết tại Phụ 

lục kèm theo). 

Văn bản của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(qua Văn phòng Bộ, số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; bản 

mềm gửi đến địa chỉ hòm thư: thuuyenbvh8884@gmail.com, phụ trách Lê Thị Hà 

Giang, SĐT: 0387.628.819) trước ngày 25/5/2022 để nghiên cứu, tổng hợp theo 

quy định.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm, 

phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Bộ; 

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTC, ĐL.(200). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Đông 
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