
  UBND TỈNH NGHỆ AN 
SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO 

        

     Số:           /SVHTT-QLVH 
V/v hỗ trợ tuyên truyền Cuộc vận động  
sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề  

“Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con 
người văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước” 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Nghệ An, ngày        tháng  3  năm 2022 

                                       

                           Kính gửi:  
- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật 
                                           các tỉnh, thành phố. 

 

          Triển khai Kế hoạch số 649/KH-UBND, ngày 12 tháng 11 năm 2021 của 

UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật 
về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhằm động viên, khuyến khích các 
tác giả sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị để phục vụ đời sống tinh thần của Nhân 

dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội ở địa phương; thông qua các tác phẩm có 
giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật để giới thiệu, quảng bá 

hình ảnh quê hương, đất nước, con người Nghệ An đến với bạn bè trong và ngoài nước. 

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An kính đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao/ 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật các tỉnh, 
thành phố hỗ trợ, tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi nội dung Thông báo tham gia 
Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật trên các phương tiện truyền thông 

đồng thời khuyến khích các tác giả có chuyên môn của địa phương biết, tích cực 
hưởng ứng tham gia Cuộc vận động (gửi kèm nội dung Thông báo tham gia Cuộc 

vận động). 

Kính mong sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Sở Văn hóa và Thể 

thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật các 
tỉnh, thành phố để thông tin Cuộc vận động đến được với đông đảo các tác giả 

trong và ngoài tỉnh, góp phần tạo nên sự thành công./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (b/c); 
- Đ/c Cường - PGĐ; 
- Lưu: VT, QLVH. 

      KT. GIÁM ĐỐC 

                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

    Quách Thị Cường 
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