
 

 

     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

 Số:          /SVHTTDL-QLVHGĐ 
 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Lạng Sơn, ngày      tháng  7  năm 2021 

 V/v  thực hiện in, phóng tranh tuyên truyền  về  

chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ  Hải quân”  

                                     
Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 

 

             

 Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(Khóa VII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045”, Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với Ủy ban Nhà nước về 

Người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ 

chức cuộc thi tranh về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” và chọn 

duyệt được những tác phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng công tác tuyên truyền về Chủ 

quyền biển đảo của Tổ quốc.  

Thực hiện Công văn số: 506/VHCS-QCTT, ngày 15/7/2021 của Cục Văn hóa 

cơ sở về việc tổ chức in, phóng tranh tuyên truyền về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người 

chiến sĩ Hải quân”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị: Trung tâm 

Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động cân 

đối nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp của đơn vị (hoặc tham mưu đề xuất trình cấp 

có thẩm quyền cấp bổ sung kinh phí) để tổ chức triển khai in, phóng các mẫu tranh về 

chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân (bằng các hình thức như Pano, 

apphic, tờ rơi…) phục  vụ công tác tuyên truyền tại địa phương. 

(File các  mẫu tranh tuyên truyền tải tại Website: www.vhttcs.org.vn/tailieutaive/Tranh  về 

chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Cục Văn hóa cơ sở; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, TP; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                        Phan Văn Hòa 
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