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Số: 1926/QĐ - UBND

Tam Điệp, ngày 24tháng 11năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” đối với xã Quang Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 01/12/2011 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch; Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và
công nhận “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá” thành phố tại Tờ trình số: 01/TTr-BCĐ ngày 22/11/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận lại và cấp giấy công nhận lại xã Quang Sơn đạt danh hiệu
“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 5 năm (2017 - 2021).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Ban chỉ đạo Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan; các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chñ tịch và các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT.

(đề b/c)

Hoàng Mạnh Hùng

