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  GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Công văn số 453/LVHDL-VHDT, ngày 04/9/2020 của Ban Quản 

lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc tham gia các hoạt động tại 

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. UBND huyện mời đại diện lãnh đạo 

các phòng, đơn vị liên quan dự họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin;  

- Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

2. Nội dung 

a. Trao đổi, thống nhất nội dung về việc chọn lựa và tổ chức để các nghệ 

nhân, đồng bào dân tộc Tày, Nùng huyện Cao Lộc tham gia chương trình diễn Múa 

Sư tử mèo tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong khuôn khổ Tuần  

“Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam“ năm 2020. 

b. Trao đổi phương thức thực hiện giữa Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch 

các dân tộc Việt Nam về việc chọn lựa và tổ chức để các cộng đồng dân tộc luân 

phiên theo định kỳ tổ chức hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt 

Nam hàng năm. 

- Góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, ngôi nhà, ngôi làng của đồng 

bào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

- Thể hiện các sinh hoạt văn hóa, giao tiếp cộng đồng, trình diễn trang phục 

dân tộc, dân ca, dân vũ, lễ hội. 

- Giao lưu văn hóa các dân tộc, vùng miền. 

- Giới thiệu các văn hóa du lịch của địa phương, dân tộc tại các Làng Văn 

hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

- Đưa các đoàn nghệ thuật quần chúng biểu diễn trong các sự kiện tại Làng 

Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

- Trao đổi về việc đưa một số loại hình làng nghề thủ công, ẩm thực truyền 

thống của các dân tộc huyện Cao Lộc về hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các 

dân tộc Việt Nam hàng năm. 

3. Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 09/9/2020. 
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4. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, trụ sở  UBND huyện. 

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông chuẩn bị các tài liệu, nội dung liên quan cho cuộc họp . 

UBND huyện mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./.   

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

                   Nông Thị Hằng 
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