
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v gia hạn thời gian nhận      
tác phẩm Dự thi ảnh “Đất và 

Người Bảo Yên” năm 2022 

Bảo Yên,  ngày         tháng  9  năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Sở Văn hoá và Thể thao; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Du lịch; 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; 

- Báo Lào Cai; 
- Đài Phát Thanh - Truyền hình Lào Cai; 

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai; 
- Chi Hội nhiếp ảnh tỉnh Lào Cai; 

- Trường Cao đẳng Lào Cai; 
- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
- Các phòng, ban chuyên môn, ĐVSN thuộc huyện; 

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 
- Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện 

Bảo Yên về tổ chức Cuộc thi ảnh “Đất và Người Bảo Yên” năm 2022; 

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi ảnh Đất và Người Bảo Yên năm 2022 ngày 

22/4/2022; theo đó, hạn cuối cùng Ban Tổ chức nhận bài dự thi là ngày 15/8/2022. 
Tuy nhiên, theo báo cáo nhanh của Phòng Văn hoá và Thông tin (cơ quan thường 

trực), tới thời điệm hiện tại, số lượng ảnh Dự thi tương đối ít, chất lượng một số 
ảnh tham gia thi chưa đạt yêu cầu. Nhằm tạo điều kiện cho các tác giả có thêm 

thời gian hoàn thiện tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi ảnh Đất và Người Bảo 
Yên năm 2022 thống nhất gia hạn thời gian nhận tác phẩm Dự thi cuộc thi ảnh 

Đất và Người Bảo Yên năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/12/2022. 

2. Cho phép các tác giả đã nộp bài dự thi được phép chỉnh sửa, bổ sung và 
gửi lại tác phẩm về Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bảo Yên (email: 
phongvhtt-baoyen@laocai.gov.vn) nếu có nhu cầu, chậm nhất trước ngày 

31/12/2022 để tổng hợp. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ ông Nguyễn Quý Bằng - Phó Trưởng 

phòng Văn hoá và Thông tin, SĐT: 091.246.5735 hoặc bà Đinh Hải Lý - Chuyên 
viên Phòng Văn hoá và Thông tin, SĐT: 0906273899. 
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UBND huyện Bảo Yên trân trọng thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài tỉnh biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, VHTT 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Anh Dũng 
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