
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

   Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v tuyên truyền Cuộc thi sáng tác tranh cổ động  

tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

        Hưng Yên, ngày      tháng  7  năm 2021 

 
 

                          Kính gửi:    

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa,  

  Thể thao và Du lịch các huyện, thị, thành phố.  

 
 

 Để thông tin rộng rãi đến các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên 

nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng 

ứng, tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm 

Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021) theo Thể lệ số 468/TL-

VHCS ngày 02/7/2021 của Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

yêu cầu: 

 1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở thông báo cho cán bộ, đảng viên và các 

cộng tác viên tham gia.  

  2. Văn phòng Sở đăng tải Thể lệ cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở để đông đảo cán bộ và nhân dân biết và hưởng ứng tham gia. 

3. 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 cho cán bộ và nhân dân 

tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày 

Toàn quốc kháng chiến (Có Thể lệ Cuộc thi gửi kèm)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: QLVHGĐ, VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 
 

 

Đào Mạnh Huân 
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