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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

  Nguyên Bình, ngày 31  tháng 12 năm 2022 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

 truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch  

trên địa bàn huyện Nguyên Bình giai đoạn 2022 – 2025 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Chương trình số 07-CTr/HU, ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Huyện ủy 

Nguyên Bình về phát triển dịch vụ du lịch vùng Phja Oắc – Phja Đén giai đoạn 2020 – 2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 29-CT/HU, ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Nguyên Bình về việc tăng cường lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện Nguyên Bình, giai đoạn 2022 - 2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nguyên Bình. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Đề án Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 

tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Nguyên Bình giai 

đoạn 2022 – 2025 (có đề án chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

ban, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện Đề án; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng các phòng: Văn hóa và Thông tin; Tài chính – Kế hoạch; Dân tộc; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Đang ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện: 

- Lưu VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Dương Hiển Hòa 



 


		2023-01-17T10:51:41+0700


		2023-01-17T11:47:46+0700




