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S: 5 792/CAT-CTDCTCT 
V/v phi hçip t chirc vn dng sang tác 

các tác phârn van h9c, ngh thut ye 
ngtri chiên si Cong an nhân dan 

noi tuyên dâu chông djch 

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 10 näm 2021 

KInh giri: 
- S Van hóa, the thao và du ljch tinh Tuyên Quang; 
- Hi Van h9c ngh thut tinh Tuyên Quang. 

Ngày 04/5/2021, B Cong an ban hành hung dn v vic vn dng can b, 
chiên s (CBCS) Va Nhân dan sang tác, quãng bá các tác phm van h9c, ngh thut 
v ngi.thi chin si CAND nai tuyn du chng djch (sau day vit gçn là: Cuc vn 
dng). Thrc hin hucng dn trén, Cong an tinh Tuyên Quang trân tr9ng d nghj 
S Van hóa, th thao và du ljch và Hi Van h9c ngh thut tinh Tuyên Quang 
phôi hçip t chirc ph bin, phát dng ti can b, cong nhân viên và Nhân dan 
hu'&ng 11mg tham gia Cuc vn dng. Ni dung cii the nhix sau: 

1. Vê ni dung tác phãm tham gia Cuc vn dng: Các tác phâm tham 
gia Cuc vn dng cAn nêu bt duçic hInh tuçlng nguäi can b, chin si CAND là 
lá ch&n thép trong phông, chng djch Covid- 19 và là Thanh báo kim bão dam an 
ninh, trt tir, an toàn xâ hi; phãn ánh dung chU trucmg, dumg 1i dung dn cüa 
Dãng, Nhà nu11c, giãi pháp quyt 1it và hiu qua cüa ChInh phü; six quyêt tam 
cüa ca h thng chInh trj cüng nhu sr dng lOng, chung s11rc cüa ngi.thi dan trong 
cOng tác phOng, chng djch Covid - 19. Trong do, khtc h9a rO net nhng khó 
khàn, gian kh& st.r by sinh thAm i1ng và dóng gop to IOn cüa hrc lung tuyên dâu, 
d.c bit là cüa nhü'ng chin si CAND. 

2. V dM ttrqng tham gia: Toàn th can b, cOng nhân viên dan vj và Nhân 
dan, däc biêt khuyn khIch nhung ngui dang tlVc tip tham gia cOng tác phông, 
chng djch Covid - 19 tham gia Cuc vn dng. 

3. V linh vuc vã hInh thtic sang tác: Các tác phârn van h9c, ngh thu.t 
tham gia Cutc vn dng theo chü dê ye dê tài ngithi chiên si CAND nai tuyên 
dAu chng djch tp trung vào mtt so the 1oti thuc các loi hInh nhu: Tác phâm 
van h9c (truyn ngán, kjl, tha); Am nhac (ca khic); Anh ngh thut; Video clip. 

4. V thôi gian phát dng Cuc 4n dng: Di.rcic tInh tir ngày ban hành 
hrncng dn nay den hêt ngày 20/1 1i202 1. Các tác phâm tham gia Cuc vn dng 
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gri v Cong an tinh (qua phông Cong tác dáng và cong tác chInh trj, Cong an 
tinh Tuyên Quang; Df a chi. T 10, phth'ng An Twang, thành ph6 Tuyên Quang, 

tinh Tuyên Quang) truâc ngày 15/11/2021 d tng hçip báo cáo B Cong an theo 

quy djnh. 

Cong an tinh Tuyên Quang trân trQng d righj qu Ca quan quan tam phi 

hqp t chüc ph bin, trin khai sâu rng Cuc vn dung ti toàn th can b, cong 
nhân viên don vj và Nh.n dan. Qua trInh thirc hin có gI vuâng mac, d nghj cac 
dan vj, cá nhân trao di vi phông Cong tác dãng và cong tác chInh trj, Cong an 
tinh Tuyên Quang (qua d/c Thiu tá Tr&n Thanh San - Can b Di Diu 1nh, 
quân sr, v thu.t, van th& DT: 0983.908 .801) d tng hcip, báo cáo ./.' 

KT. GIAM DOC 
JAM DO 

Thu'qng tá Chu Quang Truiio 

Noi nhiiz: 
- Nhir trên (dê phôi hcp thi,ro hin); 
- Luu: VT, CTDCTCT(D3). 
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