
UBND TỈNH CAO BẰNG 

BAN DÂN TỘC 
 

Số:         /TM-BDT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày       tháng 4  năm 2022 

 

THƯ MỜI 

Cung cấp dịch vụ dịch vụ ăn, nghỉ và thuê Hội trường Mở lớp bồi dưỡng kiến thức 

dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 

26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 

 

Căn cứ Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Ban hành quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với các 
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài 
chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 
sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị  xã hội 
- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 

Căn cứ Kế hoạch số 3387/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cao Bằng về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 
ngân sách địa phương năm 2022; 

Căn cứ kế hoạch số 178/KH-BDT ngày 11/3/2022 của Ban Dân tộc Mở lớp bồi 
dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 
771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao 
Bằng năm 2022. 

Ban Dân tộc gửi thư mời các đơn vị trên địa bàn thành phố Cao Bằng đủ điều kiện 
để phục vụ, tổ chức Hội nghị quan tâm đến gói dịch vụ ăn, nghỉ và thuê Hội trường cho 
Đại biểu đến tham gia tập huấn về công tác dân tộc theo Quyết định 771/QĐ-TTg năm 
2022. Thời gian tổ chức vào tháng 5 và tháng 6 năm 2022; số lượng 04 lớp cụ thể: 

1. Lớp thứ nhất:  

- Tổ chức tại thành phố Cao Bằng;  

- Thời gian: 05 ngày;  

- Số lượng: 80 người. 

2. Lớp thứ hai: 

- Tổ chức tại thành phố Cao Bằng  

- Thời gian: 05 ngày; 

-  Số lượng: 40 người. 



3. Lớp thứ ba: 

- Tổ chức tại thành phố Cao Bằng.  

- Thời gian: 05 ngày; 

-  Số lượng: 40 người. 

2. Lớp thứ tư: 

- Tổ chức tại thành phố Cao Bằng.  

- Thời gian: 05 ngày; 

-  Số lượng: 40 người. 

Các đơn vị có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ dịch vụ ăn, nghỉ và hội trường trên 
địa bàn thành phố Cao Bằng quan tâm giử báo giá dịch vụ về Ban Dân tộc trước ngày 
25 tháng 4 năm 2022 theo địa chỉ số 01, Phố Hoàng Như, Phường Hợp Giang, Thành 
phố Cao Bằng. 

Ban Dân tộc không nhận báo giá của các đơn vị sau ngày 25/4/2022. Đề nghị các 
đơn vị quan tâm gửi báo giá về Ban Dân tộc theo đúng thời gian. Ban Dân tộc trân trọng 
cám ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Cổng thông tin Ban Dân tộc; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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