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QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Tổ sưu tầm tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật của Dinh thự  

họ Nông để trưng bày tại Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo Lạc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 20/10/2020 của Ban chấp hành 

đảng bộ huyện Bảo Lạc về “Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát 

huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021 –2025”; 

Căn cứ Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bảo Lạc về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 22/10/2020 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nội dung đột phá “Phát triển dịch vụ 

- du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện 

Bảo Lạc” giai đoạn 2021 -2015; 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Dinh thự dòng họ Nông, thị 

trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 26/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bảo Lạc về Sưu tầm tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật của Dinh thự họ 

Nông để trưng bày tại Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo Lạc; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ sưu tầm tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật gốc của 

dòng họ Nông để trưng bày tại Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo Lạc gồm các 

ông (bà) có tên sau: (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ sưu tầm có nhiệm vụ: 

- Sưu tầm các văn bản, bút tích, hiện vật, kỷ vật, hình ảnh gắn với các sự 

kiện, dấu mốc quan trọng của các thủ lĩnh của dòng họ Nông qua các thế kỷ 

XVIII, XIX, XX... tại thị trấn Bảo Lạc về tổ chức lãnh đạo nhân dân dẹp yên các 

toán thổ phỉ phản loạn, góp phần an dân, an biên... được các Tù trưởng và nhân 

dân các dân tộc trong vùng ủng hộ và suy tôn...  
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- Địa điểm sưu tầm: Trên địa bàn huyện Bảo Lạc; trước mắt sưu tầm thông 

qua thân nhân: con, cháu, chắt... của dòng họ Nông trên địa bàn huyện đặc biệt là 

khu vực thị trấn, sau đó triển khai thực hiện trên địa bàn toàn huyện. 

- Tiếp nhận tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật, đồ dùng của Dinh thự họ 

Nông đã bị thất lạc để sắp xếp, trưng bày tại Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo 

Lạc theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

- Thời gia thực hiện: 

+ Từ tháng 8 đến hết quý III/2022: Thực hiện khảo sát, thu thập tư liệu, 

hiện vật phân loại. 

+ Tháng 11/2022: Tổng hợp kết quả và xin kiến Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch về việc tiếp nhận số tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật của dòng họ Nông 

để trưng bày tại Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo Lạc. 

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Trưởng phòng Văn 

hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên trong 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể 

từ ngày ký ban hành. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3 (t/h); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Trung tâm VHTT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- LĐVP, CV (H); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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DANH SÁCH 

Tổ sưu tầm tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật của dòng 

họ Nông để trưng bày tại Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo Lạc 

(kèm theo QĐ số 2506/QĐ-UBND, ngày 8/8/2022 của UBND huyện) 

 

1. Bà Quan Hồng Tiềm, Trưởng phòng VH-TT, Tổ trưởng. 

2. Ông Nông Minh Tân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tổ phó. 

3. Ông Nguyễn Đức Huynh, Chủ tịch UBND thị trấn, Tổ phó thường trực. 

* Các thành viên: 

4. Ông Lê Hoàng Cương, Trưởng phòng KT-HT. 

5. Bà Quan Hồng Lam, Trưởng phòng Nội vụ. 

6. Đại diện lãnh đạo Công an huyện. 

7. Đại diện lãnh đạo BCH Quân sự huyện. 

8. Bà Nguyễn Lê Hà Thanh, Bí thư Huyện đoàn thanh niên. 

9. Ông Lãnh Văn Ngân, Chủ tịch Hội CCB huyện. 

10. Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện. 

11. Bà Nội Thị Hiếu, Chủ tịch Hội LHPN huyện. 

12. Ông Nông Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện. 

13. Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thị trấn. 

14. Công chức Văn hóa xã hội Thị trấn (phụ trách công tác VHTT). 

15. Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thị trấn. 

16. Trưởng Công an Thị trấn. 

17. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thị trấn. 

18. Chủ tịch Hội Phụ nữ Thị trấn. 

19. Chủ tịch Hội Nông dân Thị trấn. 

20. Bí thư Đoàn thanh niên Thị trấn. 

21. Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng xóm thuộc Thị trấn (18 ông, bà). 

22. Ông Dương Bình Luận (chắt ngoại đời thứ 6 dòng họ Nông). 

23. Ông Dương Văn Tấn (chắt ngoại đời thứ 6 dòng họ Nông). 

24. Chủ tịch UBND 16 xã. 

25. Bà Hoàng Thị Thu Trang, Chuyên viên phòng VH-TT, thư ký. 

(Danh sách ấn định 57 thành viên)./. 
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