
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

1285/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh 

vực Văn hóa, Thể thao 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trùng Khánh, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

                           Kính gửi: 

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                                           

Thực hiện Công văn số 2885/UBND-VX ngày 08 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-

UBND ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục 

bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao; Ủy ban nhân dân huyện có ý 

kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn tổ chức chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc quy định về danh 

mục bí mật nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao ban hành kèm theo Quyết 

định số 1285/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm 

theo Công văn này). 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chủ trì, phối hợp với Công an 

huyện hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 

25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.  

Căn cứ ý kiến trên, đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                           
- Như trên;  

- TTHU, TTHĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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