ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƢỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 947
/UBND-VHTT
V/v đẩy mạnh đăng ký xây dựng cơ quan,
đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa

A Lưới, ngày 05 tháng 12 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện;
- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện;
- Trạm Y tế các xã, thị trấn.
Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu
Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị Quyết số
04/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện A
Lưới về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018; Kế hoạch số 51/KH-BCĐ
ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” huyện A Lưới về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào và xét
công nhận mới, công nhận lại các đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018; Uỷ ban
nhân dân huyện đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị,
trường học trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:
1. Đề nghị các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Trạm Y
tế các xã, thị trấn; Các trường học trên địa bàn huyện xây dựng Quy ước và đăng
ký xây dựng cơ quan văn hóa theo Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24
tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu
chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt
chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Quy ước và hồ sơ đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa nộp tại Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện A Lưới (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện) trước ngày 15/12/2018.
2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp Trung tâm Y tế huyện rà soát,
đôn đốc, chỉ đạo các Trạm Y tế trên địa bàn tiến hành đăng ký xây dựng cơ quan
đạt chuẩn văn hóa, đảm bảo đạt được chỉ tiêu về văn hóa theo Nghị quyết Đại hội
Đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học
trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

DANH SÁCH
Các cơ quan, đơn vị, trƣờng học trên địa bàn huyện
chƣa đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa
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Tên đơn vị
TRẠM Y TẾ
Trạm y tế xã Hương Phong
Trạm Y tế xã Hồng Thượng
Trạm Y tế xã Hồng Hạ
Trạm Y tế xã Nhâm
Trạm Y tế xã Hồng Quảng
Trạm Y tế xã Hồng Bắc
Trạm Y tế xã Hồng Vân
CƠ QUAN TRỰC THUỘC TW, TỈNH
Phòng Giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội huyện
Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt
Đồn Biên phòng Nhâm
TRƢỜNG HỌC
Trường THPT Hương Lâm

Ghi chú

