
 

 

 

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: 383 /SVHTTDL - QLVH 
V/v tổ chức Hội diễn Nghệ thuật 

“Tiếng hát từ trái tim” 

  

Hà Tĩnh, ngày 8 tháng 4 năm 2021   

                      

                      Kính gửi:  

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

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. 

Thực hiện công văn số 133/VHCS-VNQC ngày 08/3/2021 của Cục Văn 

hóa Cơ sở về việc phối hợp tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát 

từ trái tim” lần thứ VI, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: 

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - Truyền thông các huyện, 

thành phố, thị xã phối hợp, giúp đỡ Hội người mù tổ chức Hội diễn và chọn tiết 

mục xuất sắc đi dự Hội diễn toàn tỉnh. 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cử cán bộ giúp đỡ về công tác chuyên môn, 

tham gia Ban tổ chức, Ban Giám khảo và MC dẫn chương trình Hội diễn ở tỉnh.
 

Đây là hoạt động nghệ thuật có nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm cổ 

vũ, động viên và giúp đỡ Hội người mù có đời sống văn hóa, tinh thần lạc quan, 

yêu đời để vươn lên trong lao động và học tập, hòa nhập cộng đồng. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm Văn 

hóa - Điện ảnh tỉnh quan tâm thực hiện./. 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Hội người mù; 

- 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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