
                    UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Số:            /SVHTTDL-QLVHGĐ 

V/v Tham gia cuộc thi và triển lãm ảnh       

Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất 
 

     Lạng Sơn, ngày        tháng        năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

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

 - Trung tâm Văn hóa -Thể thao thành phố;  

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 

Thực hiện Thông báo số: 377/TB-DSVH, ngày 01/6/2021 của Cục Di sản văn 

hóa về việc tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất. 

Để góp phần tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi về cuộc thi nhằm tìm kiếm các tác 

phẩm nhiếp ảnh có giá trị, tiêu biểu về các loại hình di sản văn hóa vật thể tại Việt 

Nam (di tích lịch sử - văn hoá, kiến trúc - nghệ thuật và danh lam thắng cảnh), Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa,Thể thao thành phố, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiêṃ vu ̣triển khai thực hiện như sau:     

1. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung, mục đích, ý 

nghĩa, thể lệ của cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc - lần thứ Nhất với 

chủ đề “Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam” bằng các hình thức phù hợp. 

2. Vận động, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, 

đơn vị, các văn nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên, nhà báo và nhân dân trên địa bàn đăng 

ký tác phẩm tham gia cuộc thi và triển lãm về Di sản văn hóa vật thể toàn quốc. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động triển 

khai thực hiện./. 

(Thông báo số 377/TB-DSVH, ngày 01/6/2021 của Cục Di sản văn hóa được 

gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Trang TTĐT Sở (Đăng tải); 

- Lưu: VT, QLVHGĐ(PTL). 

. 

                KT.GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                  Phan Văn Hòa 
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