
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

     Số:        /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v tham gia cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản  

văn hóa toàn quốc- lần thứ nhất và Cuộc thi  

sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival 

Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
 

        Hưng Yên, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

                             Kính gửi:    

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

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

 Căn cứ Thông báo số 377/TB-DSVH ngày 01/06/2021 của Cục Di sản 

văn hóa về Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc- lần thứ nhất; 

Văn bản số 265/MTNATL ngày 02/6/2021 của Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển 

lãm về Thể lệ Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp 

ảnh quốc tế Việt Nam”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: 

 1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở thông báo và tạo điều kiện cho công chức, 

viên chức và các cộng tác viên tham gia: Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn 

hóa toàn quốc- lần thứ nhất và Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương 

hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”. 

  2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

các huyện, thị xã, thành phố thông báo và phát động sâu rộng tới cán bộ, viên 

chức, các tổ chức, cá nhân, là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài tham 

gia 02 cuộc thi trên. 

 Gửi kèm:   

 - Thể lệ Cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc- lần thứ nhất 

theo Thông báo số 377/TB-DSVH ngày 01/06/2021 của Cục Di sản văn hóa. 

  - Thể lệ và mẫu phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận 

diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” theo Văn bản số 

265/MTNATL ngày 02/6/2021 của Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. 

   Yêu cầu các Phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực 

hiện./. 
   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 
 

Đào Mạnh Huân 
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