
UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

Số:         /VH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đô Lương, ngày       tháng 01 năm 2022 

V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo “Chương trình 
công tác năm 2022”  

 

Kính gửi:      
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Hội LHPN, Liên đoàn lao động huyện, Huyện đoàn; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 
 

 

 

Thực hiện kế hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thông tin, hiện nay Phòng 

Văn hóa và Thông tin đã xây dựng dự thảo “Chương trình công tác năm 2022” của 

phòng.  

Để có cơ sở và kịp thời ban hành văn bản này. Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện, Hội LHPN, Liên đoàn lao động 

huyện, Huyện đoàn, các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Nghiên cứu và góp ý kiến vào dự thảo “Chương trình công tác năm 2022 

của Phòng Văn hóa và Thông tin”. 

2. Các ý kiến góp ý bằng văn bản, đề nghị gửi về UBND huyện Đô Lương 
qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước ngày 10/01/2022 để tổng hợp. (Có 

bản dự thảo Chương trình công tác năm 2022 gửi kèm theo). 

Lưu ý: Quá thời gian trên, các cá nhân, đơn vị có liên quan không có ý kiến  
gửi về thì xem như đồng ý với bản dự thảo chương trình công tác này. 

Trân trọng cảm ơn!./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Lưu phòng. 
 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 
 

Nguyễn Kim Nam 
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