
    TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

BAN CHỈ ĐẠO 22 TỈNH 

                     * 
           Số 07-CV/BCĐ 
V/v thay đổi danh mục, địa điểm xây dựng      

nhà văn hóa cộng đồng tại huyện Lộc Hà 

 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
     Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 3 năm 2021 

  Kính gửi:   - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

- Sở Xây dựng, 

- Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà.  

 
 

 Xem xét Công văn số 670/SXD-QLN&VLXD3, ngày 25/3/2021 

của Sở Xây dựng về việc đề xuất thay đổi danh mục, địa điểm xây dựng 

công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lũ, theo đề xuất 

tại Công văn số 367/UBND-KTHT, ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Lộc Hà; Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương thay đổi danh mục, địa điểm xây dựng nhà văn 

hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ trên địa bàn huyện Lộc Hà tại Quyết 

định số 07-QĐ/BCĐ, ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; từ tổ dân 

phố Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà và thôn Hà Ân, xã Thạch Mỹ sang xây 

dựng tại thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc và thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc. 

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, tham mưu Ban Chỉ đạo 

22 tỉnh quyết định phê duyệt, hỗ trợ kinh phí theo đúng quy định. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo 22 tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu VP Tỉnh ủy, BCĐ. 

  T/L TRƯỞNG BAN 

   BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC  
 

 

                      (Đã ký) 
 

 

Nguyễn Thanh Điện 

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY 
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