
     UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 179/SVHTT-QLVH&DSVH 
 

V/v hỗ trợ thông báo Cuộc vận động 

sáng tác mẫu tranh làm quà tặng lưu 

niệm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

(Lần 2). 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và 

Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố; 

- Hội Văn học-Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 

- Trường Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh; 

- Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai. 

 

Căn cứ Công văn số 14951/UBND-VP ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc đồng ý triển khai kế hoạch thực hiện vận động sáng tác mẫu tranh làm 

quà tặng lưu niệm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-SVHTT ngày 20/9/2021 về việc vận động 

sáng tác mẫu tranh “Hoa Lê Ki Ma, có kèm bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu” làm quà 

tặng lưu niệm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Nhằm lựa chọn mẫu tranh làm quà tặng lưu niệm đặc trưng của tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu để phục vụ trong các hoạt động đối ngoại; góp phần khơi dậy 

niềm tự hào về truyền thống lịch sử của tỉnh, ngày 13/10/2021, Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 2346/SVHTT-

QLVH&DSVH về việc hỗ trợ thông báo Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh làm 

quà tặng lưu niệm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Để thông tin về Cuộc vận động thu hút được nhiều hơn nữa tác giả tham 

gia hưởng ứng, gửi tác phẩm dự thi, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu kính mong Quý cơ quan, đơn vị tiếp tục hỗ trợ thông báo rộng rãi nội dung 

Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động đến đông đảo các cá nhân, tổ chức, các tác giả 

chuyên và không chuyên được biết, tham gia. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 

bà Giang Thị Thùy Trang, số điện thoại: 0907 090 646. 

Sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan, đơn vị góp phần vào thành công 

của Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh làm quà tặng lưu niệm của tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

Trân trọng cảm ơn./.   

 [Đính kèm Kế hoạch số 110/KH-SVHTT ngày 20/9/2021] 

Nơi nhận:   
- Như trên;   

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&DSVH (Lý) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

           Nguyễn Thị Ánh Hồng 
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