
UBND HUYỆN YÊN LẬP 

BTC CUỘC THI SÁNG TÁC 

TIÊU ĐỀ - BIỂU TƯỢNG 

HUYỆN YÊN LẬP 
 

Số:            /CV-BTC 

V/v thông báo lùi thời gian nhận tác 

phẩm tham gia cuộc thi “Sáng tác tiêu 

đề - biểu tượng huyện Yên Lập” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Yên Lập, ngày         tháng 10 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ;  

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

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

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Phú Thọ; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ; 
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 822/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Yên Lập về tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện 

Yên Lập”; ngày 30/6/2021, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành Văn bản số 

915/TL-BTC về thông báo Thể lệ cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện 

Yên Lập”. Trong đó quy định thời gian nhận tác phẩm được tính từ ngày 

01/7/2021 và kết thúc ngày 31/10/2021. 

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

cận thông tin tư liệu, điền dã thực tế và gửi bài dự thi. Với mong muốn cuộc thi 

nhận được sự quan tâm rộng rãi hơn nữa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

huyện tham gia, Ban Tổ chức thông báo lùi thời gian nhận tác phẩm dự thi đến 

hết ngày 15/12/2021 (tính theo dấu bưu điện). 

Ban Tổ chức rất mong nhận dược sự quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền cuộc 

thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” và thông báo lùi thời gian 

nhân tác phẩm dự thi 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 ngày 15/12/ 2021 (có Thể lệ kèm theo). 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Phùng Duy Nam, Phó Trưởng 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Lập; số điện thoại: 0985.801.444. 

Email: phongvhttyenlap@gmail.com. 
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Ban Tổ chức mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý cơ quan, đơn 

vị để cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” được tổ chức 

thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BTC Cuộc thi, 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, BTC. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đinh Hải Nam 
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