
 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:              /UBND-VHTT 

V/v triển khai Kế hoạch số 248/KH-

UBND, ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Tam Dương, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

 
 

                         Kính gửi: 

 

 

 

   

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

  - Trung tâm Văn hóa -TT-TT huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn.         

 Thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND, ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về 

Tái hiện trò chơi, trò diễn dân gian trong các lễ hội tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc qua 

hình thức sân khấu hóa, giai đoạn 2021-2025 (sao gửi kèm Kế hoạch số 248/KH-

UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh văn bản này). 

UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ được giao, Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến 

rộng rãi tới quảng đại quần chúng nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống 

văn hóa, lịch sử nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước.  

  - Làm phong phú thêm các hình thức nghệ thuật, gắn việc bảo tồn phát 

huy di sản văn hoá với các loại hình nghệ thuật, tạo sức lan tỏa trong cộng 

đồng. Tuyên truyền, phổ biến các trò chơi, trò diễn dân gian cho Nhân dân để 

bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của quê hương. 

- Tăng cường giao lưu, trao đổi và gắn kết của các cộng đồng; rèn 

luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong Nhân dân, thực 

hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  

  - Quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế hiểu sâu sắc về 

nét độc đáo của các trò chơi, trò diễn trong các lễ hội tiêu biểu và những phát 

huy, bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc trên địa bàn huyện.  

2. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện chủ trì, phối hợp 

Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã tổ chức triển khai Kế hoạch phù hợp 

với thực tiễn ở mỗi địa phương./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT& PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Lê Xuân Bình 
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