
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-VXNV Ninh Thuận, ngày         tháng 3  năm 2022 

V/v triển khai thực hiện 

Chương trình phối hợp giữa 

Bộ Giáo dục và Đào tạo với 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch giai đoạn 2022-2026 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Ngày 08/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Chương trình phối hợp số 

217/CTr-BGDĐT-BVHTTDL ngày 04/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo 

với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2026 (văn bản có gửi đến 

quý Sở);  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức 

năng và nhiệm vụ được quy định, trên cơ sở Chương trình phối hợp số 217/CTr-

BGDĐT-BVHTTDL ngày 04/3/2022; chủ động phối hợp xây dựng, ký kết và 

triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào 

tạo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2026 đảm bảo phù hợp, 

chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh và các Bộ chức năng theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và PCT UBND tỉnh NLB; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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