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TỈNH THANH HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VX Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2021 

V/v giao giải quyết nghị của 

UBND huyện Thiệu Hóa về lập 

hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi 

vật thể “Múa đèn xếp chữ, hát 

chèo chải cổ” làng Nhân Cao, xã 

Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa 

để đưa vào Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể Quốc gia.  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND huyện Thiệu Hóa. 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 26/02/2021 của 

UBND huyện Thiệu Hóa về việc đề nghị lập hồ sơ đưa loại hình nghệ thuật trình 

diễn dân gian “múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ” làng Nhân Cao, xã Thiệu 

Quang, huyện Thiệu Hóa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

có liên quan nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Thiệu Hóa tại Tờ trình số 

35/TTr-UBND ngày 26/02/2021 (Tờ trình này đã gửi cho đơn vị) và căn cứ các 

quy định hiện hành của pháp luật, có văn bản trả lời UBND huyện Thiệu Hóa; 

đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức lập 

hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ” 

làng Nhân Cao, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa nếu đảm bảo các tiêu chí 

theo quy định; báo cáo, tham mưu đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để B/c); 

- Lưu: VT, VX. 

 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Chiến  
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