
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT Văn Quan, ngày       tháng 3 năm 2021 

V/v tuyên truyền hưởng ứng Cuộc 

thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn 

năm 2021 

 

                                 Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-VHNT ngày 02/02/2021 của Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn năm 

2021 ở cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân được biết để tích cực tham dự Cuộc thi. 

2. Đối tượng, nội dung, thời gian dự thi, quy định về tác phẩm, thang điểm 

và phương pháp chấm điểm, cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi thực hiện theo Kế 

hoạch số 17/KH-VHNT ngày 02/02/2021 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng 

Sơn về tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn năm 2021 và Quyết định số 

18/QĐ-BTC ngày 24/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng 

Sơn về ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn  

(Kế hoạch số 17/KH-VHNT và Quyết định số 18/QĐ-BTC gửi kèm trên iOffice) 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

  

 

471 30


