
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:            /SVHTTDL-QLVH 

V/v tuyên truyền, phổ biến Thể lệ 

Tham gia sáng tác ca khúc về An Giang  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày       tháng  8  năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 

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

thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, 

thành phố; 

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

- Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố; 

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang; 

- Các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An 

Giang; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh An Giang; 

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

- Trung tâm Văn hóa – Thể Thao; Trung tâm Văn hóa, Thể 

Thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa, Thể Thao và Truyền 

thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể Thao, Du lịch và Truyền 

thanh các huyện, thị xã, thành phố;    

- Hội Văn học Nghệ thuật các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 935-CV/BTGTU ngày 22 tháng 7 năm 2022 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến Thể lệ 

tham gia sáng tác ca khúc về An Giang. 

Nhằm thu hút đông đảo các tác giả, các cá nhân, bạn yêu nhạc ở các địa 

phương, đơn vị biết và hưởng ứng tham gia sáng tác ca khúc về An Giang, 

chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm tuyên truyền, 

phổ biến Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang đến các nhạc sĩ, tác 

giả, các cá nhân trong và ngoài tỉnh để hưởng ứng tham gia.  

Đề nghị các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang; 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thể Thao; Trung tâm 

Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa, Thể Thao và Truyền 

thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể Thao, Du lịch và Truyền thanh các huyện, thị 

xã, thành phố thực hiện triển khai, tuyên truyền Thông báo Thể lệ sáng tác ca 

khúc về An Giang bằng nhiều hình thức quảng bá, cổ động trực quan, tuyên 

truyền lưu động... gắn với tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành 

lập tỉnh An Giang (1832-2022). 



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của 

quý cơ quan, đơn vị./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- BGĐ Sở VHTTDL tỉnh AG; 

- Lưu: VT, QLVH. (Nh)  

*(Đính kèm Kế hoạch và Thông báo Thể lệ ) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Bá Trạng 
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