
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VH 

V/v thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát 

huy trang phục truyền thống các dân  

tộc thiểu số Việt Nam” trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng năm 2021 

Hữu Lũng, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

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

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc 

thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch 

số 191/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Bảo tồn, 

phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay” trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Kế hoạch số 70/KH-SVHTTDL ngày 

14/6/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện 

Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam” 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Sau khi xem xét, UBND huyện giao nhiệm 

vụ cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn như sau:  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu giúp UBND huyện triển khai, thực hiện các Kế hoạch trên.  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện các nội dung do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực 

hiện tại huyện Hữu Lũng. 

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

- Chủ trì thực hiện việc tham gia Liên hoan trình diễn trang phục truyền 

thống của các dân tộc thiểu số do Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 

tổ chức. Tham mưu xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập đoàn tham gia và chủ 

động chuẩn bị các điều kiện tham gia theo yêu cầu, tiến độ đề ra. 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện, tổng hợp, thực hiện thanh quyết 

toán theo quy định. 

3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai phối 

hợp thực hiện và bố trí kinh phí hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp 

với tình hình, điều kiện thực tế trên địa bàn. 

- Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông, các phòng, ban, ngành huyện liên quan trong quá 

trình triển khai thực hiện. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

(Kế hoạch 117/KH-UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch 119/KH-UBND của 

UBND huyện; Kế hoạch 70/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH,TT&DL (b/c); 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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