
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  Số:          /SVHTTDL-QLVH 
V/v phát động, triển khai Giải thưởng 

 sáng tác, quảng bá giai đoạn 2021-2025 

 

Tuyên Quang, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

 

      Kính gửi: 

 

 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Các phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, 
Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố. 

 

Thực hiện nội dung Văn bản số 435-CV/BTGTU ngày 28/6/2021 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phát động, triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá 
giai đoạn 2021-2025, 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị (có tên tại 
mục Kính gửi) thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế số 03-QC/BTGTU ngày 
28/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác 

phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 -2025 đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân 
dân trên địa bàn (có bản phô tô Quy chế số 03-QC/BTGTU ngày 28/6/2021 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi kèm). 

 2. Vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,  
người lao động của cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia hưởng ứng sáng tác, 

quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025. 

Các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quảng bá, tuyên truyền về 
chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" viết 
báo cáo thành tích (có hình ảnh hoạt động kèm theo) gửi Tiểu ban quảng bá (qua 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xét chọn vòng sơ khảo, thời gian cụ thể: 

- Đợt 1: Trước ngày 19/9/2022. 

- Đợt 2: Trước ngày 19/9/2024. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết 
quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 
 

Nơi nhận:    

- Như trên (t/h); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (đăng trang thông tin điện tử); 
- Lưu: VT, QLVH(Huy) 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

Âu Thị Mai 
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