
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 phối hợp hỗ trợ, điều tra 

khảo sát, thu thập thông tin di sản 

văn hóa phi vật thể trong vùng 

Công viên địa chất Lạng Sơn trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng 

Hữu Lũng, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- UBND các xã: Yên Thịnh, Hữu Liên, 

Tân Thành, Hòa Lạc, Vân Nham. 

 

UBND huyện nhận được Kế hoạch số 74/KH-BQLĐT, ngày 08/7/2022 về  

tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu di sản văn hóa phi 

vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn và Công văn số 906/BQLĐT 

ngày 08/7/2022 của Ban Quản lý Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về việc hỗ 

trợ, điều tra khảo sát, thu thập thông tin di sản văn hóa phi vật thể trong vùng 

Công viên địa chất Lạng Sơn. 

Để hỗ trợ Ban Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh điều tra khảo 

sát, thu thập thông tin di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất 

Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng thực hiện theo kế hoạch, UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

I. Nội dung 

1. Điều tra xã hội học nhằm khảo sát, trưng cầu ý kiến, nhận thức cán bộ, 

công chức quản lý cấp xã, cấp huyện, các nghệ nhân, chủ thể văn hóa, du 

khách… nhằm phân tích, đánh giá và xử lý các tài liệu và số liệu liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu, cụ thể: 

- Quy mô, phạm vi khảo sát: Trên địa bàn 05 xã: Yên Thịnh, Hữu Liên, 

Tân Thành, Hòa Lạc, Vân Nham. 

- Đối tượng: Cán bộ, công chức quản lý cấp xã, cấp huyện; các nghệ 

nhân, chủ thể văn hóa; du khách tham quan. 

- Số mẫu phiếu: 03 Mẫu phiếu tương ứng với các nội dung cần đánh giá: 

+ Phiếu 1: Dành cho cán bộ, công chức, viên chức; 

+ Phiếu 2: Dành cho nghệ nhân, chủ thể văn hóa; 

+ Phiếu 3: Dành cho du khách tham quan. 

2. Khảo sát, điền dã, nghiên cứu, gặp gỡ phỏng vấn, ghi chép, khai thác 

các thông tin, tư liệu, hình ảnh … về một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể. 
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II. Thời gian: Từ ngày 13 - 17 tháng 7 năm 2022. 

III. Tổ chức thực hiện  

1. UBND các xã Yên Thịnh, Hữu Liên, Tân Thành, Hòa Lạc, Vân 

Nham  

- Hỗ trợ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (lễ hội dân gian truyền thống, 

các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian truyền thống, tiếng 

nói và chữ viết và ngữ văn dân gian) và gửi toàn bộ phiếu về Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện tổng hợp trước ngày 20/7/2022. 

- Hỗ trợ Đoàn công tác trong quá trình làm việc tại địa phương;  

- Mời cán bộ, công chức, viên chức; nghệ nhân chủ thể văn hóa trên địa 

bàn đến làm việc với Đoàn.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Phối hợp làm việc, hỗ trợ Đoàn công tác trong quá trình làm việc; 

- Cung cấp thông tin khái quát đặc điểm, đặc trưng tiêu biểu về tự nhiên – 

xã hội và văn hóa phi vật thể, tình hình công tác bảo tồn, phát huy một số loại 

hình di sản văn hóa phi vật thể (lễ hội dân gian truyền thống, các loại hình nghệ 

thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian truyền thống, tập quán xã hội và tín 

ngưỡng, nghề thủ công truyền thống, tiếng nói, chữ viết và ngữ văn dân gian), 

tình hình công tác bảo tồn, phát huy giá trị một số loại hình di sản văn hóa phi 

vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện;  

- Tổng hợp phiếu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể do các xã gửi đến; 

hoàn thiện Mẫu phiếu số 02 trước ngày 05/8/2022; 

- Tham mưu thành phần làm việc với Đoàn công tác tại UBND huyện, 

gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn 

hóa – Xã hội 05 xã Yên Thịnh, Hữu Liên, Tân Thành, Hòa Lạc, Vân Nham. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

(Các văn bản liên quan gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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