
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1154 /SVHTTDL-QLVH 
V/v báo cáo kết quả công tác mỹ thuật, 

nhiếp ảnh và triển lãm năm 2019  

và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 11 năm  2019    

  Kính gửi: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật  tỉnh.                             
 

 Thực hiện công văn số 549/MTNATL ngày 04/11/2019 của Cục Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc báo cáo kết quả công tác mỹ thuật, nhiếp ảnh và 

triển lãm năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đề nghị Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cung cấp một số thông 

tin như sau: 

- Báo cáo khái quát tình hình thực hiện công tác mỹ thuật, nhiếp ảnh và 

triển lãm năm 2019 của Hội; Những khó khăn, hạnh chế, nguyên nhân, giải pháp 

và các kiến nghị, đề xuất. 

- Báo cáo số liệu thống kê về hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 

của Hội vào 02 mẫu biểu đính kèm (mẫu số 01 và mẫu số 02); 

Các văn bản trên gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

22/11/2019. Bản mềm gửi qua e-mail: thaivansinh@gmail.com. 

Kính đề nghị Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh quan tâm triển khai để 

có cơ sở tổng hợp báo cáo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm./. 

 

Nơi nhận: 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 
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