
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   

Số: 1908/SNN-TL Tuyên Quang, ngày 09  tháng 12 năm 2020 

V/v tham gia cuộc thi “Sáng tác lời 

mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ 

truyền về phòng chống thiên tai” 

 

 

                 Kính gửi:   

 

 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 

       Thực hiện Văn bản số 195/TWPCTT ngày 02/12/2020 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc phát động cuộc thi “Sáng tác lời 

mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang đề nghị các Cơ quan, đơn vị tại mục “Kính 

gửi” phổ biến thông tin, phát động tham gia cuộc thi trên tới cán bộ, công chức 

và người lao động, toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

Thời gian bắt đầu phát động cuộc thi: Tháng 12/2020; 

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Hết ngày 31/3/2021; 

Công bố và trao giải thưởng: Dự kiến tháng 5/2021 (nhân kỷ niệm 75 năm 

ngày truyền thống Phòng chống thiên tai Việt nam và Tuần lễ Quốc gia về PCTT). 

Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp tới Ban tổ chức cuộc thi, thông báo cho Văn phòng 

Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh theo địa chỉ trucban.tq@gmail.com để 

biết, tổng hợp báo cáo. 

(Có văn bản copy, Thể lệ cuộc thi gửi kèm văn bản này) 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị như “Kính gửi” tổ chức triển 

khai, thực hiện./. 

 KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  
- Như trên;  (Thực hiện)                     
- Văn phòng Tỉnh uỷ;       Báo  

cáo 

 

- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Web site Sở NN và PTNT;  
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, TL,Năm 3b. 
                  

                 Nguyễn Công Hàm 
  

mailto:trucban.tq@gmail.com
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