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V/v tổ chức các hoạt động Liên hoan Dân ca 

Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2020 

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 12 năm  2020    

 

Kính gửi:  Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020; Quyết định số 297/QĐ-SVHTTDL 

ngày 02/12/2020 về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ Dân ca Ví, 

Giặm Nghệ - Tĩnh toàn tỉnh năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức 

Liên hoan Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2020 bắt đầu từ 

ngày 11/12/2020 đến ngày 13/12/2020 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Để 

đảm bảo tốt việc Tổ chức Liên hoan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức Liên hoan trên tinh thần đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, 

tiết kiệm. 

2. Lên phương án phòng, chống dịch: Bố trí nhân viên y tế đo thân nhiệt, 

chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế và các điều kiện đảm bảo khác để công 

tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Yêu cầu các thành viên CLB thường xuyên 

đeo khẩu trang (ngoại trừ lúc biểu diễn trên sân khấu). 

Nhận được công văn, yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND các huyện thành phố, thị xã; 

- Phòng VH-TT; Trung tâm VH-TT các huyện, 

thành phố, thị xã; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLVH;  

- Gửi: bản giấy + Điện tử. 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Trần Xuân Lương 
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