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Số:         /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền công tác phát triển  

doanh nghiệp năm 2020; Lễ phát động 

 toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống 

đuối nước năm 2020; xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”  

tỉnh Lạng Sơn lần thứ Ba, năm 2021 

Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 423/STTTT-TTBCXB ngày 20 tháng 3 năm 2020 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền công tác 

phát triển doanh nghiệp năm 2020; Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi 

phòng, chống đuối nước năm 2020; xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Lạng Sơn lần thứ Ba, năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn thực hiện như sau: 

1. Tuyên truyền công tác phát triển doanh nghiệp năm 2020  

Tuyên truyền công tác phát triển doanh nghiệp huyện Đình Lập năm 2020, 

qua đó góp phần thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn huyện tăng trưởng về số 

lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng vững chắc, động 

lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo hướng nhanh và bền 

vững. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát 

triển các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành 

lập chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tham gia 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị...Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

tầm quan trọng của khởi nghiệp trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương nhằm chuyển tải thông tin đến người dân, doanh nghiệp, nhất là thanh 

niên, sinh viên về văn hóa khởi nghiệp, kinh doanh, về con đường tự làm chủ, 

làm giàu chính đáng, gắn với sự khám phá và đổi mới, sáng tạo. Khơi dậy tình 

yêu và niềm đam mê thật sự với công việc, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, 

tạo tâm lý không e ngại thất bại và biến thách thức thành cơ hội, nắm bắt cơ hội 

để khởi nghiệp; tạo ra những giá trị đích thực cho bản thân, xã hội và có ích cho 

cộng đồng. Phổ biến thông tin cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Lạng Sơn và 

Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết 

để tham gia. Biểu dương và tôn vinh kịp thời những ý tưởng sáng tạo khởi 

nghiệp, tạo sự lan tỏa về tinh thần khởi nghiệp, ươm mầm phát triển, khuyến 

khích các ý tưởng kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới. 
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2. Tuyên truyền việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú”  

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 62/2014/NĐ-CP 

ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân 

dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Kế hoạch số 

34/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ Ba, năm 2021 của UBND tỉnh và các nội dung liên quan 

khác tới các cơ quan, đơn vị liên quan và toàn thể Nhân dân, đặc biệt là các cá 

nhân nằm trong diện đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ 

nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện theo 

quy định. Giới thiệu, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài 

năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to 

lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

của huyện. Thông tin đầy đủ về thời gian lập, hoàn thiện, thẩm định và gửi hồ sơ 

đề nghị xét tặng lên Hội đồng cấp tỉnh; thời gian tổng hợp, thẩm định; thời gian 

Thông báo kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh. Phản ánh kịp thời công tác 

triển khai, thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND tại các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

3. Tuyên truyền Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, 

chống đuối nước năm 2020 

Tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng 

an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện 

môn bơi nhằm nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ 

em và cộng đồng; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà 

trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và 

công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước. 

Tăng cường đăng tải tin, bài đảm bảo các nội dung thông tin liên quan đến Lễ 

phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 và các 

hoạt động tổ chức đến được mọi tầng lớp nhân dân. 

 (Các văn bản liên quan gửi kèm theo công văn này) 

UBND huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VHTT; 

- Trang TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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