
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SVHTTDL-QLVHGĐ
V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu 

công trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, anh hùng

Hải Dương, ngày      tháng      năm 2022

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao; Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, 
thành phố.

Ngày 11/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tổ 
chức hội nghị phát động Cuộc thi sáng tác mẫu công trình phù điêu Gia Lộc văn 
hiến, anh hùng.

Ngày 25/3/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương nhận 
được Công văn số 145/UBND-VHTT của UBND huyện Gia Lộc về việc hỗ trợ 
tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu công trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, anh 
hùng (sau đây viết tắt là mẫu công trình). 

Góp phần đồng hành cùng UBND huyện Gia Lộc lựa chọn được mẫu 
công trình tiêu biểu, thể hiện nét riêng về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm 
năng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của huyện, thông qua đó giới thiệu, 
quảng bá về tỉnh Hải Dương nói chung, huyện Gia Lộc nói riêng đến với bạn bè 
trong nước và quốc tế; để truyền thông rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân, các 
họa sỹ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư... chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong 
và ngoài nước, thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia 
Cuộc thi sáng tác mẫu công trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, anh hùng, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương trân trọng đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ 
tuyên truyền, quảng bá thông tin về Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông 
của cơ quan, đơn vị mình; động viên cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia 
Cuộc thi (gửi kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 18/02/2022 và Thể lệ số 
01/TL-BTC ngày 18/02/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu công trình 
phù điêu Gia Lộc văn hiến, anh hùng).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương rất mong nhận được sự 
quan tâm, phối hợp chặt chẽ từ Quý cơ quan. 

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở; (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- UBND huyện Gia Lộc;
- Phòng VHTT huyện Gia Lộc;
- Trang tin điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Thắng
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