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THÔNG BÁO
Kết luận tại cuộc họp với các KDC
Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 4, Vĩ Kim 1, Vĩ Kim 2, Châu Uý 1
Thực hiện Thông báo số: 80/TB-VP ngày 7/7/2022 của UBND thành phố Lào Cai
V/v thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND thành phố tại
hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022; Công văn số 844/UBND-VH ngày 15/7/2022 của
UBND thành phố Lào Cai về việc kiểm tra quản lý, khai thác hoạt động của các thiết chế
văn hoá trên địa bàn.
Ngày 18/7/2022 UBND phường Bắc Cường tổ chức cuộc họp với các Chủ nhiệm
nhà văn hoá KDC dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch UBND
phường, cùng dự có các Chủ nhiệm nhà văn hoá KDC, trưởng ban công tác Mặt trận, tổ
trưởng dân phố. Sau khi đánh giá tình hình sử dụng, hoạt động các thiết chế văn hoá trên
địa bàn phường trong thời gian qua, ý kiến tham gia của các đại biểu về dự họp, đồng chí
Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch UBND phường kết luận như sau:
1. Ban chủ nhiệm nhà văn hoá KDC:
Nhà văn hoá là nơi tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư
tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn khu dân cư. Nơi sinh
hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn
hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nơi tổ chức hội
họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở tổ dân phố.....
Yêu cầu Ban chủ nhiệm các Nhà văn hoá khu dân cư Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 4, Vĩ
Kim 1, Vĩ Kim 2, Châu Uý 1 thanh lý các hợp đồng thuê, mượn mặt bằng nhà văn hoá
khu dân cư để sử dụng vào các mục đích khác xong trước ngày 30/8/2022. Nếu quá thời
gian trên Ban chủ nhiệm nhà văn hoá các khu dân cư nói trên không thanh ý hợp đồng
chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND phường.
2. Giao đồng chí Bùi Văn Thuận - Công chức VHXH phường:
Đôn đốc các Chủ nhiệm nhà văn hoá khu dân cư quản lý, khai thác hoạt động nhà
văn hoá khu dân cư đúng chức năng của thiết chế văn hoá. Tổng hợp báo cáo kết quả
thanh lý của các KDC trước ngày 01/9/2022.
Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch UBND phường
tại cuộc họp với các Chủ nhiệm nhà văn hoá trên trên địa bàn phường. Yêu cầu các thành
phần có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ - HĐND phường;
- Chủ nhiệm các NVH KDC;
- Lưu VT, VH.
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