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Kính gửi: - Các Phòng: GD&ĐT, VHTT, TC-KH, KTHT, TN&MT; 

         - UBND xã Xuất Lễ. 

 

UBND huyện nhận được Tờ trình số 678/TTr-UBND ngày 18/8/2020 của 

UBND xã Xuất Lễ, về việc xin chủ trương cải tạo điểm trường Khau Cút của 

trường Tiểu học Xuất Lễ tại thôn Tân Cương sang thành Nhà văn hóa thôn Tân 

Cương. Sau khi xem xét nội dung tại Tờ trình, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với chủ trương cải tạo điểm trường Khau Cút của trường Tiểu học 

Xuất Lễ tại thôn Tân Cương sang thành Nhà văn hóa thôn Tân Cương theo đề xuất 

của UBND xã Xuất Lễ. 

2. Giao UBND xã Xuất Lễ chủ trì phối hợp với các Phòng: Giáo dục và Đào 

tạo, Văn hóa thông tin, Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và 

Môi trường, tiến hành cải tạo điểm trường Khau Cút của trường Tiểu học Xuất Lễ 

tại thôn Tân Cương sang thành Nhà văn hóa thôn Tân Cương và hoàn thiện các thủ 

tục hồ sơ theo quy định. Báo cáo UBND huyện những khó khăn vướng mắc để chỉ 

đạo tháo gỡ đảm bảo hoàn thành công trình trước tháng 11/2020. 

UBND huyện yêu cầu UBND xã Xuất Lễ, các Phòng chuyên môn được giao 

nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian trên./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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