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   Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh. 

Thực hiện Văn bản số 6669/UBND-KGVX ngày 26/10/2018 của UBND 

tỉnh về thực hiện Chương trình Nghệ thuật Lễ Kỷ niệm 240 năm Ngày sinh, 

Tưởng niệm 160 năm Ngày mất Danh nhân Nguyễn Công Trứ, theo đó Sở 

VH,TT&DL được giao thực hiện Chương trình nghệ thuật. Để Chương trình 

nghệ thuật đạt chất lượng theo yêu cầu, Sở VH,TT&DL đã lựa chọn các đạo 

diễn có uy tín về xây dựng chương trình nghệ thuật. Sau khi cân nhắc, Sở đã làm 

việc với đạo diễn Nguyễn Vũ Hải và phối hợp với ông viết đề cương kịch bản 

Chương trình nghệ thuật. Ngày 11/11/2018, Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm và có sự 

tham dự của các đồng bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, các nhà nghiên cứu 

văn hóa đã làm việc với ông Nguyễn Vũ Hải để nghe tác giả trình bày đề cương 

nội dung kịch bản; Trên cơ sở kịch bản được bổ sung chỉnh sửa, ngày 

25/11/2018, tác giả kịch bản đã báo cáo demo âm nhạc chương trình nghệ thuật 

và đã được Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh, các nhà nghiên cứu văn hóa 

đánh giá cao nội dung chương trình. 

Ngày 20/11/2018, Sở VH,TT&DL nhận được hồ sơ đề xuất của Công ty 

Cổ phần Hàm Nghi đề nghị là đơn vị tư vấn, tổ chức thực hiện Chương trình 

nghệthuật Lễ Kỷ niệm 240 ngày sinh Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, xét thấy đây là đơn vị đã tổ chức nhiều sự kiện lớn tại 

các tỉnh như Lễ hội Hoa phượng đỏ tại thành phố Hải Phòng, Lễ hội Về miền 

Quan họ tại Bắc Ninh…, tại tỉnh ta đã tổ chức Chương trình nghệ thuật Lễ Kỷ 

niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Các chương trình do Công ty Cổ 

phần Hàm Nghi tổ chức đều đảm bảo chất lượng nghệ thuật, chủ đề nội dung tư 

tưởng theo yêu cầu. 

Lễ Kỷ niệm 240 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 160 năm Ngày mất Danh 

nhân Nguyễn Công Trứ là một sự kiện văn hóa lớn của tỉnh nhằm để khẳng định 

công lao và tôn vinh những đóng góp của Danh nhân Nguyễn Công Trứ đối với 

lịch sử - văn hóa Việt Nam, qua đó để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu 
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nước, yêu quê hương đồng thời là một cơ hội để quảng bá hình ảnh mảnh đất và 

con người  Hà Tĩnh đến với bạn bè trong và ngoài nước. Vì vậy việc lựa chọn 

đơn vị tổ chức sự kiện có uy tín là rất quan trọng. 

Với những lý do trên, để kịp thời triển khai Chương trình nghệ thuật, Sở 

VH,TT&DL kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, lựa chon Công ty Cổ 

phần Hàm Nghi là đơn vị tư vấn, tổ chức Chương trình Nghệ thuật Lễ Kỷ niệm 

240 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 160 năm Ngày mất Danh nhân Nguyễn Công Trứ. 

Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét và có chỉ đạo bằng văn bản 

để Sở VH,TT&DL kịp thời triển khai nhiệm vụ./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh – PCT.UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các P.Giám đốc; 

- Phòng NVVH, QLDS; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

Gửi VB giấy + VB điện tử 

        GIÁM ĐỐC 

         

 

 

 

       Bùi Xuân Thập 
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