
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

                  

Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ 
     V/v tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá  

     tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề  

   “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  

Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
      

    Hưng Yên, ngày          tháng       năm 2021 

 
 

 
 

 

   

 Kính gửi:  

         - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;  

         - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

         - Trung tâm VH, TT&DL các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

 Thực hiện Công văn số 54-CV/BTGTU ngày 04/02/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc phổ biến Quy chế và hưởng ứng tham gia Giải thưởng sáng 

tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: 

 - Văn phòng Sở đăng tải Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm 

văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 trên trang Web của Sở để toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành biết tham gia. 

 - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin;  

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố hưởng ứng, 

vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Giải thưởng 

theo Quy chế  được gửi kèm Công văn này và đăng tải trên trang Thông tin điện 

tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy http://www.tuyengiaohungyen.vn chuyên mục Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tác phẩm tham gia 

gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

để tổng hợp, báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: đợt 1, trước ngày 20/11/2022; 

đợt 2, trước ngày 20/11/2024. 

Các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLVH
Ng

. 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 
 

Đào Mạnh Huân 
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