
   UBND TỈNH KHÁNH HÒA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số:              /SVHTT-QLVHGĐ                             Khánh Hòa, ngày        tháng       năm 2020 
V/v tạm dừng, không tổ chức Hội thi  

Tìm hiểu Di sản văn hóa năm 2020 
 

 
Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hòa 

 

 Sở Văn hóa và Thể thao nhận được Công văn số 129/BTDT , ngày 

17/6/2020 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Về việc đề xuất không tổ chức Hội thi 

Tìm hiểu Di sản văn hóa năm 2020; Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến như sau: 

 Do tình hình dịch bệnh Covid -19 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và 

chương trình học tập của các trường học trên địa bàn tỉnh, vì vậy việc tạm dừng, 

không tổ chức Hội thi Tìm hiểu Di sản văn hóa năm 2020 nhằm tạo điều kiện 

cho các trường học và các em học sinh tập trung hoàn thành chương trình học 

của năm học 2019 - 2020 cũng như tập trung chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021 

là cần thiết và cần phải được đặt lên ưu tiên.  

Trên cơ sở văn bản đồng thuận không tổ chức Hội thi Tìm hiểu Di sản văn 

hóa năm 2020 của tất cả các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao thống nhất với đề xuất của Trung tâm Bảo 

tồn Di tích về việc tạm dừng, không tổ chức Hội thi Tìm hiểu Di sản văn hóa 

trong năm 2020.  

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích chủ động 

nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nội dung tâp huấn, tuyên truyền, phổ biến… 

khác phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị. 
 

Trên đây là ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao./. 
 
 

 

Nơi nhận (VBĐT):                                                                           KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở GD&ĐT (để biết); 
- Phòng VH&TT các huyện, TX, TP; 
- Trung tâm VH-TT & TT các huyện, TX, TP; 
- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 
  

 Lê Văn Hoa 
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