
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày     tháng  11 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mở lớp truyền dạy và thực hành hát then, đàn tính cho cán bộ,  

công chức, viên chức, người lao động thành phố Lạng Sơn năm 2020 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

 

 

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

 Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND thành phố 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo;  

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 03/3/3020 của UBND thành phố 

Lạng Sơn về việc tổ chức lớp truyền dạy và thực hành hát then, đàn tính cho cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động thành phố Lạng Sơn năm 2020; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 

311/TTr-VHTT ngày 18/11/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Mở lớp truyền dạy và thực hành hát then, đàn tính cho cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động thành phố Lạng Sơn năm 2020 (Có 

danh sách kèm theo). 

- Thời gian học: 30 ngày. Thời gian khai giảng: Ngày 21/11/2020. 

- Địa điểm học: Hội trường tầng 4 - Trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn, 

số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

Điều 2. Nguồn kinh phí triển khai lớp học từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

văn hóa UBND thành phố đã cấp cho phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng phòng Văn 

hoá và Thông tin; Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã và các đồng chí có 

tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Như điều 3; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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