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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:         /SVHTTDL - QLVH 
V/v mời tham gia cuộc thi sáng tác văn học, ảnh 

nghệ thuật, video clip, mẫu tranh theo chủ đề 

  

  

Hà Tĩnh, ngày     tháng 11 năm 2021   

            

                     Kính gửi:   

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Ngày 08/10/2021, Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền 

thống lực cảnh sát nhân dân của Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 416/KH – 

BCĐBCA về việc tổ chức Cuộc thi viết và Trại sáng tác văn học về đề tài hình 

tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân và Kế hoạch số 417/KH - BCĐBCA về  

việc tổ chức cuộc thi ảnh Nghệ thuật và Video clip với chủ đề Những chiến sĩ 

mang “Sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên”. Ngày 20/9/2021 Sở Văn hóa và Thể 

thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 110/KH - SVHTT về việc vận 

động sáng tác mẫu tranh “Hoa Lê Ki Ma, có kèm bài hát Biết ơn 

Võ Thị Sáu” làm quà tặng lưu niệm; Để tạo điều kiện cho các cuộc thi được lan 

tỏa, có nhiều tác giả và tác phẩm tham gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 

nghị Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành 

phố, thị xã tuyên truyền, thông báo kế hoạch các cuộc thi nêu trên đến các nhà văn, 

nhà nhiếp ảnh, họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, mọi công dân trên 

địa bàn tỉnh biết và hưởng ứng tham gia (Có Kế hoạch các cuộc thi gửi kèm). 

Kính đề nghị  Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin các 

huyện, thành phố, thị xã quan tâm thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Bộ Công an; 

- Sở VH&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLVH, DSVH. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Lương 
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