
                     UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
        SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số: 1970/ SVHTTDL-VH 

V/v đề nghị đăng Cổng thông tin điện tử 

lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban 

hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn 

học -  Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Đồng Nai, ngày  16 tháng  9  năm 2022 

 

                                  Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Căn cứ Thông báo số 1571/TB-VP ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Sơn Hùng về tiến độ thực hiện giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức 

và việc sửa đổi, bổ sung Quy định xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật 

Trịnh Hoài Đức. Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai (cơ quan thường trực Hội 

đồng Giải thưởng), đã phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan 

xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định xét tặng Giải thưởng nêu trên. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 

9657/UBND-KGVX về việc tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy 

định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai; theo đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Nội 

vụ, Sở Tư pháp, Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai cùng các sở, ban, ngành, đơn 

vị, địa phương liên quan thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật đối với Quyết định nêu trên. 

Nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh đăng dự thảo Quyết định ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng 

Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân vào dự thảo trên (gửi kèm dự thảo Quyết định, 

dự thảo Quy định)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu : VT, VH (N). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

                  Nguyễn Hồng Ân 
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