
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC LẶC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TTr-UBND Ngọc Lặc, ngày      tháng 8  năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

V/v xin phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển  nhà sàn truyền thống của đồng bào 

dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025 

              
   Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc. 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 31/8/2020, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành 

động số 17-CTr/HU, ngày 27/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc 

về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc 

Lặc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; 

 Thực hiện Thông báo số 335-TB/HU ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về thông báo kết luận các dự thảo Đề án trình tại kỳ họp Ban Thường vụ 

Huyện ủy tháng 7 năm 2021; Thông báo số 141/TB-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại hội nghị 

giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện tuần 31 năm 2021; 

 Để thực hiện được đề án Bảo tồn nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc 

Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025. Ủy ban nhân dân 

huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện thông qua Đề án bảo tồn, phát triển 

nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng 

đồng giai đoạn 2021-2025.  

(Có dự thảo đề án kèm theo) 

 Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, 

quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để trình); 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
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