
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

    HUYỆN CAO LỘC 

 

  Số:      /UBND-VHTT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Cao Lộc, ngày      tháng 7  năm 2021 

     V/v phối hợp tạo điều kiện thực hiện     

      quay phim ca nhạc“VỀ LẠNG SƠN” 

 

Kính gửi:  

  -  Phòng Văn hóa và Thông tin; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 937/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 15/7/2021 của Sở Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tạo điều kiện thực hiện quay phim 

ca nhạc “VỀ LẠNG SƠN”, UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin; 

UBND các xã, thị trấn thực hiện như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Cử công chức phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ 

Đoàn làm phim liên hệ cơ sở và phối hợp với các xã, thị trấn chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết để quay phim, ghi hình trên địa bàn huyện theo kịch bản Phim đã 

được duyệt. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp, tạo điều kiện cho Ekip Đoàn làm phim của Công ty TNHH Phát 

triển Văn hóa nghệ thuật Âu Cơ được tác nghiệp quay phim tại một số điểm du 

lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội, phong tục tập quán, các làn điệu 

dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc trên địa bàn quản lý.  

- Cử cán bộ hoặc công chức phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ Đoàn làm phim và 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quay phim, ghi hình trên địa bàn quản lý theo 

kịch bản Phim đã được duyệt. 

3. Thời gian Đoàn làm phim tác nghiệp trên địa bàn huyện: Từ ngày 

17/7/2021 đến ngày 30/7/2021.  

Lịch trình thời gian cụ thể quay phim tại các địa điểm do Ekip Đoàn làm 

phim sẽ chủ động liên hệ thông tin trực tiếp sau. Đầu mối liên hệ của Đoàn làm 

phim là đồng chí Phạm Phương Vân, Công ty TNHH Phát triển Văn hóa nghệ 

thuật Âu Cơ, số điện thoại: 0983.002.912. 

 (Gửi kèm kịch bản phim ca nhạc “VỀ LẠNG SƠN” trên VNPT-iOffice). 

UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND các xã, thị trấn 

chủ động phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh  
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