
 

  UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 

 

 

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Số          /UBND - VH                               Như  Thanh, ngày       tháng       năm 2022 
V/v biểu diễn nghệ thuật                        

phục vụ Nhân dân các dân tộc 

trong huyện. 

 

 

                       Kính gửi:   

- Huyện đoàn Như Thanh;  

- UBND các xã: Cán Khê; Xuân Du. 

 

         Thực hiện công văn số: 5525 /SVHTTDL - KHTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, về việc giao nhiệm vụ tổ 

chức các Chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào các huyện miền núi, tỉnh Thanh 

Hóa. Đoàn Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hoá về biểu diễn phục vụ 

Nhân dân và cán bộ tại các địa phương trong huyện. 

Để đoàn Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa biểu diễn phục vụ 

Nhân dân đạt kết quả cao, UBND huyện đề nghị Cơ quan Thường trực Huyện đoàn; 

UBND các xã: Cán Khê, Xuân Du thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: 

1. Tạo điều kiện thuận lợi về sân bãi, cung cấp nguồn điện để đoàn thực hiện 

và hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Chỉ đạo Công an xã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an toàn cho 

đoàn trong quá trình biểu diễn tại địa phương. 

3. Đối với Huyện đoàn Như Thanh: Phối hợp chặt chẽ với đoàn Nhà hát nghệ 

thuật truyền thống tỉnh tổ chức đêm diễn chào mừng Đại hội Đoàn toàn huyện lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 

4. Thời gian, địa điểm biểu diễn: Tại xã Cán Khê vào tối 17/6/2022; xã Xuân 

Du vào tối ngày 18/6/2022, Sân Trung tâm hội nghị huyện vào tối ngày 19/6/2022. 

         Hoạt động của đoàn Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh trên địa bàn huyện 

Như Thanh là dịp để tuyên truyền các ca khúc cách mạng, tuyên truyền các ca khúc 

viết về quê hương Thanh Hóa. UBND huyện yêu cầu UBND các xã phối hợp chặt 

chẽ với đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra./. 

 
Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;                                                                                  
- Lưu VT. VH.       

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hoa 
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