
 

 

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

HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:         /UBND-VHTT 
 

V/v góp ý Dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu    

 chí, trình tự, thủ tục xét công nhận  

đô thị văn minh 

 

Cao Lộc, ngày      tháng  8 năm 2021 

 
 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 1091/SVHTTDL-QLVH&GD, ngày 17/8/2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý Dự thảo Quyết định 

của Thủ tưởng Chính phủ Quy định Tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị 

văn minh. Sau khi nghiên cứu nội dung, UBND huyện Cao Lộc có ý kiến như sau: 

 Cơ bản nhất trí bố cục, nội dung và tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận 

đô thị văn minh trong bản Dự thảo Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ Quy định 

Tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh và có một số ý kiến cụ 

thể: 

 Tại điểm b, c Điều 7 Chương II đề nghị chỉnh sửa:  

b) Đại diện cơ quan chuyên môn Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Phó Chủ 

tịch Hội đồng sửa thành "Đại diện cơ quan chuyên môn Phòng Văn hóa và Thông 

tin cấp huyện là Phó Chủ tịch Hội đồng". 

c) Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xây dựng, sở, ban, 

ngành có liên quan là thành viên Hội đồng. Sửa thành "Đại diện lãnh đạo Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, các phòng, ban ngành có liên quan là thành viên Hội 

đồng". 

Trên đây là ý kiến góp ý của UBND huyện Cao Lộc vào bản dự thảo Quyết 

định của Thủ tưởng Chính phủ Quy định Tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận 

đô thị văn minh để sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 
- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

 

 Nguyễn Duy Anh 
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