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Dák Nong, ngày thOng 8 nOm 2021 

QUVET IMNH 
V vic cong nhn các tp the và Ca nhãn dt thành tich 
ti Vông so' khão Cuc thi Dii sü' vn hóa d9c nãm 2021 

ClAM DOc sO VAN HOA, THE THAO vA DU Ltd 

Can ci'c Quyé't djnh sO' I 1/2016/QD.-UBND ngày 22/3/2016 cia iJ ban 
nhdn dan tinh DOk NOng, ban hành Quy dinh chi'c nàng, nhirn vu, quyén hgn 
Va ca cOu to chj'c ca So' Van hOa, The thao và Du ijch t/nh Dãk NOng; 

Can ci Ke' hoach sO' 19/KH-SVHTTDL ngày 01 thOng 4 nàm 2021 cña SO' 
Van hóa, The thao và Du lich, ye viêc tO chz,'c VOng so khOo Cu5c thi "Dgi si' 
Van hóa doc" nOin 2021,' 

Xét d nghj ca Ban TO chtc VOng so' khOo Cuç5c thi "Dai si• VOn hóa dQc 
nOin 2021. 

QUYET 

Diêu 1. Cong nhn các tp the và cá nhân dat  thành tich tai  Vông so' kháo 
Cuôc thi "Dai sü' Van hóa doc" nãm 2021 ('CO Danh sOc/i kern theo). 

Biu 2. Tin thuàng kern theo thrgc trIch tii' kinh phi to chü'c Vông so 
khâo Cuôc thi "Dai sir van hóa doc" nãm 2021, thu'c hiên theo The lê ban hành 
kern theo Ké hoach  so 19/KIT-S VHTTDL ngày 01/4/2021 cia So' Van hóa, The 
thao và Du lich. 

Diu 3. Quyt djnh có hiu lirc ke tir ngây k. 

Chánh Van phông, Ban To chirc Vông so' khâo Cuôc thi "Dai sir Van hOa 
d9c" nãrn 2021, Thu tru'ng các don vj có lien quan vâ các tp the, cá nhân có 
ten tai  I)iêu I can cir Quyet djnh thi hành./. 

Noj ,il,a,i: 
- Nhu diéu 3: 
- Ban Giárn dc So; 
- Luu: VT, TV. VP. 
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