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 XÃ CHI LĂNG BẮC 
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Số: 241 /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

Chi Lăng Bắc, ngày 18 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, cải tạo nâng cấp Nhà văn 

hóa thôn trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc năm 2023
–––––––––––

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện.
- Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Thanh Miện.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng 
cao;

Căn cứ lộ trình thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới 
nâng cao trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc;

Căn cứ vào quy hoạch và dự toán thiết kế của các thôn về việc xây dựng 
mới, cải tạo nâng cấp Nhà văn hóa thôn;

Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Bắc đăng ký xây dựng mới và cải tạo nâng 
cấp Nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc cụ thể như sau:

*Xây dựng mới (01 Nhà văn hóa )
1. Nhà Văn hóa thôn Tào Khê
- Quy mô: Trên 150 chỗ ngồi Dự kiến kinh phí trên 2 tỷ đồng
-Thời gian khởi công: Dự kiến trong năm 2023
* Cải tạo, nâng cấp (02 Nhà văn hóa)
1.Nhà văn hóa thôn Phương khê 
-Dự toán cải tạo, nâng cấp: Dự kiến kinh phí trên 300.000.000 triệu đồng
-Thời gian khởi công: Dự kiến năm 2023
2.Nhà văn hóa thôn Phú khê 
-Dự toán cải tạo, nâng cấp: Dự kiến kinh phí trên 300.000.000 triệu đồng
-Thời gian khởi công: Dự kiến năm 2023
Trên đây là Tờ trình  Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 

Nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc năm 2023
Kính đề nghị Lãnh đạo UBND huyện; Phòng Văn hóa- Thông tin huyện 

quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ./.
Nơi nhận:
-Như kính gửi;
- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Đức
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