
     UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HUYỆN CAO LỘC                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:          /UBND-VHTT                       Cao Lộc, ngày     tháng 10 năm 2020 
   

       V/v góp ý dự thảo các văn bản đề nghị 

      xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

 chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn, 

tổ dân phố; Sân tập thể dục thể thao xã, phường,  

  thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025 

 

  Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công số 1123/SVHTTDL-QLVHGD, ngày 01/10/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý dự thảo các văn bản đề nghị  

xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa 

thôn, tổ dân phố; Sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 -2025. Sau khi nghiên cứu, UBND huyện Cao Lộc có ý kiến như sau:  

Nhất trí với Dự thảo các Báo cáo, dự thảo Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND 

tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; Sân tập thể 

dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây 

dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; Sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 

Trên đây là góp ý của UBND huyện Cao Lộc./. 

 
Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên;                                                                                              
- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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