
UBND TỈNH  PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /SVHTTDL-QLVH&GĐ Phú Thọ, ngày      tháng 5 năm 2021 

V/v thông báo lùi thời gian nhận tác phẩm 

tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc về 

Đất Tổ Hùng Vương. 

 

 

               Kính gửi: 

 
- Hội Nhạc sĩ Việt Nam; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; 

- Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố; 

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

- Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố; 

- Hội Âm nhạc TP Hà Nội; Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KHPH-SVHTTDL-HNSVN ngày 13 tháng 10 

năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhạc sĩ Việt Nam về việc 

phối hợp tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đất Tổ Hùng Vương; ngày 

16/10/2020 Ban Tổ chức Cuộc vận động đã ban hành công văn số 415/TB-BTC 

thông báo Thể lệ cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đất Tổ Hùng Vương. Trong 

đó quy định thời gian nhận tác phẩm được tính từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 

5 năm 2021.  

Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid- 19 ảnh hưởng đến việc tiếp 

cận thông tin tư liệu, điền dã thực tế để sáng tác ca khúc của các nhạc sỹ. Với 

mong muốn Cuộc vận động nhận được sự quan tâm rộng rãi hơn nữa của các 

nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước tham gia, Ban tổ chức 

thông báo lùi thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 31/7/2021. 

Ban Tổ chức trân trọng đề nghị Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật; 

Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền Cuộc vận 

động sáng tác ca khúc về Đất Tổ Hùng Vương đến các hội viên, các cá nhân, tổ 

chức trên địa bàn thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động và đăng tải 

văn bản thông báo này trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, trong 

thời gian từ khi nhận được văn bản này đến hết tháng 7 năm 2021.(có Thể lệ 

kèm theo). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ mong nhận được sự quan 

tâm, hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị để Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đất 

Tổ Hùng Vương được tổ chức thành công tốt đẹp. 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận:      
- Như trên;   

- UBND tỉnh (B/c);                        

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- GĐ, PGĐ (Ô. Trung); 

- VP, QLVH&GĐ;  
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Đắc Thủy 
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