
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÙ CỪ 

 

Số: 871/UBND-VHTT 
V/v tham gia Cuộc thi sáng tác kịch bản 

sân khấu Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh -Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phù Cừ, ngày 23 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: 

                    - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

  - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện;   

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện;                  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 715/SVHTTDL-QLVHGĐ  ngày 22/9/2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên về việc tham gia Cuộc thi sáng 

tác kịch bản sân khấu Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2022); 

Để thông tin rộng rãi cho các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp trong và ngoài nước, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp tham gia 

Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2022) kèm theo Thể lệ số 676/TB-VHCS ngày 16/9/2021 của 

Cục Văn hóa cơ sở, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện đăng tải Thể lệ cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử 

của UBND huyện, Trang thông tin điện tử Huyện ủy Phù Cừ để đông đảo tác giả 

chuyên và không chuyên biết và hưởng ứng tham gia. 

2. Đài Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện, 

UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, thông báo và phát động cho cán bộ và nhân 

dân tham gia Cuộc thi sáng tác sáng tác kịch bản sân khấu Kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) (có Thể lệ số 676/TB-VHCS 

ngày 16/9/2021 của Cục Văn hóa cơ sở gửi kèm)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tiến 
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