
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
______________________________________ 

 

Số:       /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác  

ca khúc về tỉnh Hưng Yên  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________________________________________ 

 

        Hưng Yên, ngày          tháng  8  năm 2021 

 

 
                   

              Kính gửi:  

- Báo Hưng Yên; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên. 
 

Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ 

tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh, tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác ca 

khúc về tỉnh Hưng Yên. 

Để cuộc thi đạt kết quả cao, thu hút được đông đảo các nhạc sỹ chuyên 

nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài nước có những tác phẩm hay viết 

về Hưng Yên tham gia cuộc thi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân 

dân trong tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, cơ quan thường trực 

Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị:  

- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Cổng thông 

tin điện tử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thông báo rộng rãi Thể lệ Cuộc 

thi trên các phương tiện báo chí, truyền thông của cơ quan, đơn vị. 

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh thông báo cho các hội viên và cộng tác 

viên; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các 

huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các nhạc sỹ chuyên và không chuyên tại 

địa phương hưởng ứng tham gia Cuộc thi theo Thể lệ và gửi tác phẩm dự thi. 

(Kính gửi kèm Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên). 

Trân trọng./.   
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL; 

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

- Trung  tâm VHTTDL các huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 
 

 
Đào Mạnh Huân 
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