
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VH 
V/v rà soát cơ sở vật chất nhà văn 

hóa cấp xã, thôn phục vụ công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Hữu Lũng, ngày       tháng 4  năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021) đươc̣ chuẩn bi ̣chu đáo, đúng quy điṇh và 

thành công tốt đep̣. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 1364/VP-THNC ngày 13/4/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc rà soát cơ sở vật chất nhà văn hóa cấp xã, thôn, tổ dân phố 

phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện yêu cầu:  

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện rà soát hiện trạng các 

nhà văn hóa cấp xã, thôn, các địa điểm được chọn làm khu vực bỏ phiếu, kịp thời 

có phương án sửa chữa, chỉnh trang các công trình bi ̣hư hỏng, xuống cấp, không 

bảo đảm an toàn, mỹ quan; đồng thời kịp thời trang bị, bổ sung các trang thiết bị 

còn thiếu, hỏng hóc cho nhà văn hóa như: Bàn, ghế, tăng âm, loa, hệ thống bóng 

điện (riêng thiết bị: (1) Bục phát biểu, (2) bục đặt tượng Bác Hồ, (3) hoa trang trí 

bục đặt tượng Bác Hồ, (4) tượng Bác Hồ, (5) phông sân khấu, (6) cờ dải, (7) ngôi 

sao năm cánh, (8) búa liềm, (9) khẩu hiệu Nước cộng hòa, Đảng cộng sản UBND 

huyện đã giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện rà soát hiện trạng và tổng hợp 

nhu cầu để cấp mới, UBND huyện sẽ cấp phát tập trung cho các xã, thị trấn vào 

đầu tháng 5/2021) để phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, 

trang troṇg, thành công tốt đẹp. 

2. UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện yêu cầu trên; báo 

cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng VH&TT) trước ngày 

20/4/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ (THỊ TRẤN)....... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

........, ngày      tháng 4 năm 2021 
V/v báo cáo thực trạng trang thiết 

bị NVH xã, thôn 
 

 

Kính gửi: UBND huyện Hữu Lũng. 

 

 Thực hiện Công văn số    /UBND-VH, ngày   /4/2021 của UBND huyện về 

việc rà soát cơ sở vật chất nhà văn hóa cấp xã, thôn phục vụ công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, 

UBND xã (thị trấn….) báo cáo nhu cầu như sau: 

 

STT 

Tên NVH 

thôn, khu 

phố 

Thực trạng trang thiết bị 

Ghi 

chú Bàn Ghế 
Tăng 

âm 
Loa Micro 

Hệ thống 

bóng 

điện 

Ghi số lượng 

cụ thể 
Có, chưa có, đã hỏng 

 

1 
Thôn .....        

Nhu cầu        

2 
Thôn .....        

Nhu cầu        

3 
Thôn .....        

Nhu cầu        

... .....        

... ......        

 

 
Nơi nhận: 
- Phòng VH&TT (b/c); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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