
 

ỦY BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Số:  324/UBND-VHTT  Tràng Định, ngày 31  tháng 3 năm 2020 

V/v Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn 

hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

   Kính gửi:     - Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

   - Trung Tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện; 

                                  - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 28/HD-SVHTTDL, ngày 11/03/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ Ba. UBND huyện Đề nghị  các cơ quan đơn vi ̣thưc̣ hiêṇ các nôị dung sau: 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: thông báo, 

tuyên truyền, rà soát, hướng dẫn các cá nhân có đủ tiêu chuẩn lập hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa 

phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba. Tiếp nhận, tổng hợp danh sách gửi về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đúng thời gian.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin: phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông huyện thẩm định hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân 

dân”, “Nghệ nhân ưu tú” theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: tuyên truyền, rà soát, hướng dẫn, giúp 

đỡ các cá nhân trên điạ bàn có đủ tiêu chuẩn lập hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 

(gửi kèm Hướng dẫn số 28/HD-SVHTTDL, ngày 11/03/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

Ba trên hệ thống Văn phòng điện tử VNPT-iOffice) 

 Đề nghị các Cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện. Trong 

quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị liên hệ 

trực tiếp đ/c Đoàn Minh Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Văn hoá thể thao và 

truyền thông, ĐT: 0946 099 830./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch;  (B/c)                      

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lương Quốc Toản 
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