
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 606/UBND-VHTT            Văn Quan, ngày 12 tháng 7 năm 2017 

V/v xây dựng và sử dụng 

nhà văn hóa các thôn, khu phố 

trong diện sáp nhập trên 

địa bàn huyện 

 

                                 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Căn cứ Công văn số 757/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 03/7/2018 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, về việc xây dựng và sử dụng nhà văn hóa 

các thôn, khối phố trong diện sáp nhập trên địa bàn tỉnh.  

Để việc xây dựng và sử dụng nhà văn hóa các thôn, khối phố thuộc diện sáp 

nhập được thuận lợi và thống nhất, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn thực hiện việc xây dựng và sử dụng nhà văn hóa các thôn, khối 

phố thuộc diện sáp nhập trên địa bàn huyện đúng hướng dẫn tại Công văn số 

757/SVHTTDL-NSVHGĐ, ngày 03/7/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Lạng Sơn (gửi kèm trên eOffice và gửi kèm công văn này). 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh 

đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo và gửi văn bản về Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện để tổng hợp báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở VH,TT&DL (P/h); 

-TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- BCĐ XD Nông thôn mới; 

- BCĐ Sáp nhập các thôn, khối phố; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Đổng Tiến Dũng 

 

 

 


