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Số: 03/TTr - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Minh Đức, ngày 31 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v Xin hỗ trợ kinh phí tham gia Liên hoan Pháo đất 

tỉnh Hải Dương lần thứ X năm 2023 

          Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân huyện Tứ Kỳ
- Trung tâm văn hoá, thể thao huyện Tứ Kỳ

   
Căn cứ Kế hoạch số 147/KH – BTC, ngày 30/01/2023 của Ban tổ 

chức Liên hoan Pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ X năm 2023; Thể lệ số 
149/TL – BTC ngày 31/01//2023 của Sở VH - TT & Du lịch tỉnh Hải 
Dương về việc Liên hoan Pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ X năm 2023.

Được sự nhất trí của Đảng uỷ xã; UBND xã Minh Đức đã đăng ký và tổ 
chức đội tuyển Pháo đất đi tham gia Liên hoan Pháo đất tỉnh Hải Dương lần 
thứ X năm 2023 tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Do tính chất của môn Pháo đất là môn thể thao quần chúng phải có 
nhiều người tham gia. Vì vậy kinh phí chi cho đội tuyển tham gia liên hoan 
Pháo đất lần thứ X năm 2023 là rất lớn. UBND xã dự kiến số người đi tham gia 
Liên hoan Pháo đất và đi cổ vũ động viên là 125 người với tổng chi phí dự kiến 
là 55 triệu đồng.

Hiện nay ngân sách xã chi cho hoạt động thể thao theo quy định rất hạn 
hẹp. Để thực hiện tốt việc tham gia liên hoan pháo đất tại tỉnh, đồng thời cổ vũ 
động viên, khích lệ và phát huy môn Pháo đất cổ truyền của Dân tộc. Uỷ ban 
nhân dân xã Minh Đức kính trình và đề nghị UBND huyện, Trung Tâm văn 
hoá, Thể thao huyện xem xét hỗ trợ kinh phí để xã tổ chức đội tuyển tham gia 
liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ X năm 2023 đạt kết quả tốt nhất.

Kính đề nghị UBND huyện, trung tâm VHTT huyện xem xét và hỗ trợ. 
Số tài khoản của UBND xã Minh Đức: 3723.0.1047530.00000 tại kho bạc 
Nhà nước huyện Tứ Kỳ/.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Trung tâm VHTT huyện;
- Lưu VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Chung
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