
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

          Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức 

hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Cao Bằng, ngày 26 tháng 4 năm 2022 
           

      

Kính gửi:  

         - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

         - Các sở, ban, ngành; 

         - Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng; 

         - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 642/UBND-TH ngày 21/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc trình danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh trình kỳ họp thường lệ tháng 7/2022; Công văn số 789/UBND-TH 

ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ xây dựng 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp tháng 7/2022. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tham mưu xây dựng dự 

thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 Do tính cấp bách của Nghị quyết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị quyết 

quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng để kịp thời trình tại kỳ họp tháng 5/2022 theo ý kiến của Lãnh 

đạo tỉnh. 

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở VHTTDL trước ngày 

29/4/2022, đồng thời bản điện tử gửi địa chỉ Email: nvvhtt@gmail.com; ĐT 

02063.954.137. Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian quy 

định. (gửi kèm công văn Dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành 

Nghị quyết hoặc tải tài liệu trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: 

www.caobang.gov.vn, trong chuyên mục lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản).  

 
Nơi nhận:  
 - Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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