
                   Kính gửi:  

         - Phòng Văn hóa & Thông tin; 

         - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch. 
        

Thực hiện Kế hoạch số 1928/KH-SVHTTDL, ngày 28/02/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Triển khai thực hiện Đề án "Chương trình 

hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch 

UBND thị xã Nghi Sơn yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa & Thông tin 

Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổ chức điền dã, lấy ý kiến, đánh giá về thực trạng hưởng thụ văn hóa, nghệ 

thuật của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo trên địa bàn thị 

xã theo Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Trung tâm VHTT-TTDL thị xã: 

Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động hàng năm chủ động phối hợp với các đơn 

vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng 

xa, hải đảo và dân tộc thiểu số trên địa bàn với những hình thức phù hợp; tuyên 

truyền, vận động đồng bào các dân tộc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền 

thống gắn với phát triển kinh tế, du lịch của địa phương. 

UBND thị xã Nghi Sơn yêu cầu phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch thị xã chủ động, phối hợp triển khai 

thực hiện tốt các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (T/hiện); 

- Sở VHTTDL T. Hóa (B/cáo); 

- Chủ tịch UBND thị xã (B/cáo); 

- Các PCT UBND thị xã; 

- Lưu VT. 

            KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

                            Mai Sỹ Lân 

             ỦY BAN NHÂN DÂN 

              THỊ XÃ NGHI SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:              /UBND-VHTT 
V/v triển khai thực hiện Đề án "Chương 

trình hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030" trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
 

 
 
 

 

      Nghi Sơn, ngày        tháng 5 năm 2022 
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