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THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi sáng tác 

kịch bản sân khấu Cải lương tỉnh Bến Tre lần thứ I - năm 2021 

 

Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu Cải lương tỉnh Bến Tre lần thứ I - năm 

2021 được phát động từ ngày 22/3/2021 đến ngày 01/7/2021 (hạn cuối nhận tác phẩm 

dự thi). Sau thời gian triển khai đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận 

được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, so với 

yêu cầu đặt ra thì số lượng tác phẩm dự thi chưa đạt như mong muốn.  

Để tạo điều kiện cho nhiều tác giả hưởng ứng, đảm bảo chất lượng và đáp ứng 

được mục đích, yêu cầu đề ra của Cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân 

trọng Thông báo đến tổ chức, cá nhân có liên quan về việc gia hạn thời gian tham gia 

Cuộc thi. Cụ thể như sau: 

- Gia hạn thời gian nhận tác phẩm: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 

31/01/2022 (theo dấu bưu điện hoặc gửi qua hộp thư điện tử). 

- Tổng kết và Trao giải thưởng Cuộc thi: Dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 

Ngày hội Truyền thống Văn hóa tỉnh Bến Tre (01/7/2022) 

- Địa chỉ nhận tác phẩm: 

+ Văn bản giấy gửi theo địa chỉ: Phòng Quản lý Văn hóa, Gia đình (Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre). Số 108/1, đường 30 tháng 4, phường 4, thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại liên hệ: 02753 813 152. 

+ Văn bản vi tính gửi qua hộp thư điện tử: pnvvh.svhttdl@bentre.gov.vn 

-  Thông tin về cuộc thi: Truy cập tại Cổng thành phần của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Bến Tre: https://svhttdl.bentre.gov.vn/mục Thông tin cần biết. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin Thông báo gia hạn Cuộc thi sáng tác kịch 

bản sân khấu Cải lương tỉnh Bến Tre lần thứ I - năm 2021. Rất mong tiếp tục nhận 

được sự tham gia nhiệt tình của soạn giả, tác giả, văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên 

trên toàn quốc để góp phần vào sự thành công cho Cuộc thi. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận:                                                                                   
- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Ban TG TU (thay b/c); 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTTTDL các tỉnh, 

TP trực thuộc TW; 

- Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN; 

- LH các Hội VHNT, Hội VHNT các tỉnh, TP; 

- Trung tâm VHĐA; 

- Phòng VHTT, TT VHTTTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVH.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Bàn 
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