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THÔNG BÁO
Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi sáng tác ca khúc về Hưng Yên

Theo Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên, thời gian nhận
tác phẩm dự thi từ ngày 01/9 – 20/10/2021. Tuy nhiên, thời gian qua, dịch bệnh
Covid – 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc tham gia cuộc thi của các tác
giả. Để có thêm thời gian cho các nhạc sỹ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp
trong và ngoài nước hưởng ứng sáng tác, gửi tác phẩm tham gia cuộc thi, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc
thi, thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi như sau:
1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 10/11/2021 (tính theo
dấu bưu điện).
2. Công tác chấm, công bố và trao giải:
- Hội đồng chấm tác phẩm dự thi: Dự kiến từ 15/11/2021 đến 30/11/2021.
- Công bố, trảo giải thưởng: Dự kiến vào tháng 12/2021.
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia cuộc thi của các
tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước.
Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ ông Hoàng Oánh, phụ trách
Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình. ĐT: 0915.148.998.
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