
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

               

Số:         /UBND-VHTT 
 V/v đăng ký mua sắm trang thiết bị 

cho Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày        tháng 6 năm 2022 

            

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

 

Căn cứ Công văn số 680/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 26/5/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát, đăng ký mua sắm trang thiết bị cho 

Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. 

UBND huyện Đình Lập đã chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát các trang 

thiết bị các nhà văn hóa thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Để đáp ứng ngày càng 

tốt hơn nhu cầu phục vụ, vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân trên 

địa bàn huyện. UBND huyện Đình Lập đăng ký nhu cầu mua sắm trang thiết bị 

cho 01 nhà văn hóa thôn trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Tên nhà văn hóa khu phố đăng ký nhu cầu mua sắm trang thiết bị: 
Khu Thống Nhất, thị trấn Nông Trường Thái Bình, tổng số hộ dân 175 hộ, 

đơn vị đang thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh; Nhà văn hóa khu 

Thống Nhất được sáp nhập từ hai khu (khu 1 và khu 2 trước đây). Nhà văn hóa 

mới được xây dựng từ quý II/2022 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, nhân dân 

đóng góp, đã hoàn thành và dự kiến khánh thành nhà văn hóa trong tháng 

6/2022. 

2. Trang thiết bị đăng ký:  Bộ trang âm (ămpli, micro, loa), tivi, bục phát 

biểu, bục và tượng bác Hồ, tủ sách. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch xem xét, hỗ trợ../. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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