
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VH Hữu Lũng, ngày      tháng 3 năm 2023 

V/v phối hợp khảo sát tính khả 

thi tổ chức lớp dạy nghề, thủ 

công mỹ nghệ, đồ lưu niệm từ 

vật liệu sẵn có của địa phương  

 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

 - UBND xã Hữu Liên. 

 

UBND huyện nhận được Kế hoạch số 166/KH-BQLCVĐC ngày 02/3/2023 

của Ban quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn về làm việc với Đoàn khảo sát 

nghiên cứu tính khả thi tổ chức lớp dạy nghề, thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm từ 

vật liệu sẵn có của địa phương dành cho lao động nông thôn vùng công viên địa 

chất Lạng Sơn. Thời gian dự kiến Đoàn sẽ khảo sát tại huyện Hữu Lũng vào ngày 

11/3/2023, tại Điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liên. 

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Hữu Liên phối 

hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực của Tổ Giúp việc của 

huyện làm đầu mối phối hợp với Đoàn khảo sát tổ chức lớp dạy nghề, thủ công mỹ 

nghệ, đồ lưu niệm từ vật liệu sẵn có của địa phương dành cho lao động nông thôn 

vùng công viên địa chất Lạng Sơn; Cử đại diện tham gia đoàn khảo sát. 

 2. UBND xã Hữu Liên cử cán bộ, công chức xã (người am hiểu về văn hóa 

của cộng cồng); lựa chọn 01 nghệ nhân am hiểu về đan lát, thêu thùa và thông báo 

nội dung, chương trình khảo sát của Đoàn đến các hộ dân biết đan lát, thêu thùa 

trên địa bàn để Đoàn đến khảo sát trực tiếp.  

UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Hữu Liên 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BQL CVĐC Lạng Sơn; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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