
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

Số:             /UBND-VX 
 

V/v thông tin, tuyên truyền về Chương trình 

Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị 
di sản văn hóa Việt Nam 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Sơn Dương, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 

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

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tại Văn 

bản số 673/STTTT-TTBCXB ngày 04/8/2021 về việc thông tin, tuyên truyền về 
Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau: 

- Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản văn hóa; tuyên truyền về kết quả thực hiện Chương trình 

Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam nhằm huy động sự 

viện trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho hoạt động bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa của địa phương. 

- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; vận động nhân 

dân tham gia thực hiện các nội dung Chương trình.  

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn, đôn đốc Trung 

tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
thực hiện nội dung nêu tại mục 1 Văn bản này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban 
nhân dân huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để xem xét, giải quyết. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 
- Chủ tịch UBND huyện (Báo cáo); 
- Đ/c PCT UBND huyện phụ trách VH-XH; 
- Chánh, PVPTH HĐND-UBND huyện; 
- Chuyên viên THVX; 
- Lưu: VT. VHTT        b 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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