
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRỰC NINH 

 

Số:           /UBND-VHTT 

V/v rà soát, thống kê, cập nhật dữ liệu 

 lễ hội trên địa bàn huyện Trực Ninh 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày           tháng 3 năm 2023 

 
 

                Kính gửi:  

                   - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

                   - UBND các xã, thị trấn. 

 

Triển khai văn bản số 260/SVHTTDL-QLDSVH ngày 08/3/2023 của Sở 

Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về việc tiếp tục rà soát và cung cấp 

số liệu, tư liệu về các loại hình lễ hội tại địa phương, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Rà, thống kê, cập nhật bổ sung dữ liệu lễ hội trên địa bàn xã, thị trấn 

(theo biểu đính kèm). 

- Lựa chọn lễ hội tiêu biểu của địa phương, viết bài giới thiệu (giới thiệu về 

nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa, các hoạt động chính được tổ chức 

trong lễ hội và có hình ảnh minh họa kèm theo) để làm tư liệu tuyên truyền quảng 

bá hình ảnh quê hương, đất nước. 

Số liệu, bài viết, hình ảnh gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin) trước ngày 25/3/2023. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; 

tổng hợp số liệu, bài viết, hình ảnh báo cáo UBND huyện; Sở Văn hóa, thể thao 

và Du lịch đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

Yêu cầu Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                       
- Như trên;  

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 
 

 

Hà Quang Vinh 
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