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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ  LỤC B ÌNH 

 
Số:           /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lục Bình, ngày           tháng 11 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị Điều chỉnh phạm vi hỗ trợ thực hiện Dự án 6  

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022 

 

                  Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bạch Thông. 

 

Căn cứ Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của 

UBND huyện Bạch Thông về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ năm 2022. Theo Quyết định UBND xã Lục Bình được phân bổ 40.000.000đ để 

mua sắm bổ sung trang thiết bị cho Nhà Văn hóa thôn Bắc Lanh Chang. 

Tuy nhiên theo Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 

2022 của UBND huyện Bạch Thông về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự 

án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022. UBND xã Lục Bình 

được UBND huyện Bạch Thông phê duyệt mua sắm trang thiết bị và khánh tiết 

hội trường cho Nhà Văn hóa thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình (theo Kế hoạch 

Thực hiện Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022 kèm 

theo Quyết định số 2930 của UBND huyện Bạch Thông). 

Do sơ suất trong quá trình đề xuất phạm vi hỗ trợ mua sắm, bổ sung trang 

thiết bị cho Nhà Văn hóa để thực hiện Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện 

Bạch Thông năm 2022.  

UBND xã Lục Bình lập tờ trình, trình UBND huyện, phòng VH-TT huyện 

Bạch Thông, xem xét điều chỉnh phạm vi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và khánh 

tiết hội trường Nhà Văn hóa thôn Bắc Lanh Chang tại Quyết định số 2930/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Bạch Thông sang hỗ trợ 

mua sắm trang thiết bị và khánh tiết hội trường cho Nhà Văn hóa thôn Lủng 

Chang, xã Lục Bình. 
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UBND xã Lục Bình kính trình, đề nghị UBND huyện, phòng VH-TT 

huyện Bạch Thông xem xét quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Trang TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

Gửi bản giấy: 

- Phòng VH-TT huyện; 

- Lưu: VP UBND xã. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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