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V/v triển khai các hoạt động tham gia
Festival Dân Ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Nghệ An, Công văn số 3127/UBND-VX ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phối hợp Tổ chức Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
năm 2021 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
giao Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh:
- Chịu trách nhiệm đầu mối về khâu tổ chức, chuyên môn và các điều kiện
đảm bảo khác phục vụ cho Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại thành phố
Vinh, tỉnh Nghệ An;
- Dự thảo Kế hoạch tham gia Festival Dân ca Ví, Giặm cấp liên tỉnh của tỉnh
Hà Tĩnh;
- Thay mặt lãnh đạo Sở, tiếp thu các nội dung tại các cuộc họp Trưởng, Phó đoàn;
- Chịu trách nhiệm cử cán bộ chuyên môn tham gia hướng dẫn, tập luyện cho
08 Câu lạc bộ được Ban Tổ chức Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Hà Tĩnh năm 2020
lựa chọn theo đúng nội dung của Kế hoạch và Thể lệ của Sở Văn hóa và Thể thao
tỉnh Nghệ An đã ban hành;
- Lựa chọn và tổ chức 02 điểm giao lưu các Câu lạc bộ dân ca tại tỉnh Hà
Tĩnh (bố trí tiếp đón, địa điểm và các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, bàn ghế,
an ninh, nguồn điện, huy động lực lượng… để các đoàn đến giao lưu biểu diễn);
- Nguồn kinh phí để tổ chức dàn dựng, nâng cao, hướng dẫn cho các Câu lạc
bộ, đi tham gia Liên hoan Dân liên tỉnh tại Nghệ An được lấy từ nguồn kinh phí
tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2021.
Nhận được công văn, yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLVH;
- Gửi: Bản giấy + Điện tử.
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