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     Yên Mô, ngày          tháng 5 năm 2022 
 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ. 

 

Thực hiện Công văn số 612/SCT-CN ngày 23/5/2022 của Sở Công thương 

về việc phối hợp tổ chức cuộc thi Bàn tay vàng đá mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 

2022. Sở Công Thương tổ chức Cuộc thi bàn tay vàng đá mỹ nghệ tỉnh Ninh 

Bình năm 2022 nhằm phát động phong trào thi đua trong hoạt động nghề đá, 

động viên khích lệ các nghệ nhân, thợ giỏi phát huy tình yêu nghề nhằm giữ gìn 

và phát triển nghề đá của địa phương; giới thiệu nét văn hóa nghề truyền thống 

đặc sắc của nghề đá mỹ nghệ Ninh Bình. 

Để cuộc thi đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu các xã, thị 

trấn xã có hoạt động chế tác đá mỹ nghệ phối hợp thông báo đến các tổ chức, cá 

nhân sản xuất sản phẩm đá mỹ nghệ trên địa bàn để nghiên cứu đăng ký, tham gia. 

Thời gian nhận hồ sơ tham gia: Từ ngày 23/5/2022 đến 22/6/2022.  

Quy trình, hồ sơ, thủ tục: Theo quy định tại Thể lệ cuộc thi đính kèm. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Vũ Thị Thanh Huyền – phòng Kinh tế & 

Hạ tầng 0977456387 hoặc Phòng Công nghiệp - Sở Công Thương Ninh Bình (Bà 

Trương Thị Xuân: 0949.500.298. Email: quanlycongnghiepnb@gmail.com 

UBND huyện Yên Mô yêu cầu các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban quản trị website huyện; 

- Lưu VT, KTHT. 
       VTTH (22b) 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Phạm Quốc Đạt 
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