
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Số:       /UBND-VHTT 
V/v rà soát thực trạng những người  

có nhu cầu tham gia lớp dạy cắt may  

trang phục truyền thống DTTS  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  
- Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; 

- Hội Nông dân thành phố; 

- Các phòng: VHTT, LĐTB&XH; 

- UBND các phường, xã. 
 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND thành phố 

về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc 

thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

 Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến mở lớp: Truyền dạy cắt may trang phục 

truyền thống các dân tộc thiểu số cho những người có năng khiếu, đam mê nghề 

may trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam. Dự kiến thời 

gian mở lớp trong năm 2021. 

Để xây dựng kế hoạch mở lớp truyền dạy cắt may trang phục truyền thống 

DTTS sát với tình hình thực tiễn, UBND thành phố yêu cầu: 

1. UBND các phường, xã: Tiến hành rà soát, lập danh sách những người có 

nhu cầu tham gia lớp dạy cắt may trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam. 

Thông tin gồm: Họ và tên; tuổi; địa chỉ gia đình; số điện thoại liên hệ; nhu cầu học 

lớp may trang phục dân tộc gì (Tày, Nùng…). 

Gửi danh sách đăng ký tham gia lớp học cắt may về UBND thành phố (qua 

phòng Văn hóa và Thông tin) chậm nhất ngày 25/3/2021. 

2. Đề nghị Hội LHPN, Hội Nông dân thành phố triển khai nội dung đến các 

Hội viên. Tổng hợp danh sách Hội viên có nhu cầu tham gia lớp học cắt may trang 

phục truyền thống DTTS (Thông tin gồm: Họ và tên; tuổi; địa chỉ gia đình; số 

điện thoại liên hệ; nhu cầu học lớp may trang phục dân tộc gì) về UBND thành 

phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) chậm nhất ngày 25/3/2021. 

3. Giao phòng VHTT tổng hợp danh sách các thành viên có nhu cầu tham 

gia lớp học cắt may trang phục truyền thống DTTS; Chủ trì, phối hợp với phòng 

LĐTB&XH tham mưu kế hoạch, phương án tổ chức lớp truyền dạy cắt may trang 

phục truyền thống DTTS báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Sở VHTT&DL; 

- Như trên; 

- Lưu: VT; Trang TTĐT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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