ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2160 /UBND-VHTT

Bảo Yên, ngày26 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v gia hạn thời gian nhận bài dự
thi sáng tác khẩu hiệu (slogan),
tranh cổ động, ca dao, hò vè,
video clip về chủ đề xây dựng
Nông thôn mới huyện Bảo Yên.

Kính gửi:
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư Du lịch tỉnh Lào Cai;
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh;
- Báo Lào Cai
- Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch 215/KH-UBND ngày 28/7/2021 và Thể lệ ngày
03/8/2021 của UBND huyện Bảo Yên về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác khẩu
hiệu (slogan), tranh cổ động, ca dao, hò vè, video clip về chủ đề xây dựng Nông
thôn mới huyện Bảo Yên.
Theo thể lệ cuộc thi, hạn cuối cùng Ban Tổ chức nhận bài dự thi là ngày
30/10/2021. Tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid 19 phức tạp,
nhiều tác giả dự thi phải thực hiện giãn cách xã hội, chưa kịp hoàn thiện tác
phẩm dự thi trong thời hạn của Ban Tổ chức. Để tạo điều kiện cho các tác giả có
thêm thời gian hoàn thiện tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức thống nhất một số nội
dung sau:
1. Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/12/2021.
2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
tiếp tục tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cuộc thi theo Kế hoạch số 215/KHUBND ngày 28/7/2021 của UBND huyện về Tổ chức cuộc thi và chỉ đạo cán bộ
công chức, viên chức tham gia Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan), tranh cổ
động, ca dao, hò vè, video clip về chủ đề xây dựng Nông thôn mới huyện Bảo
Yên.
Cụ thể: Các phòng ban, chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị
trấn mỗi đơn vị tham gia ít nhất 02 tác phẩm dự thi với 02 chủ đề: (1. khẩu
hiệu (slogan); 2. tranh cổ động; 3 ca dao, hò vè; 4: video clip).
3. Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo: quán triệt, chỉ đạo và giao nhiệm
vụ cán bộ giáo viên, học sinh của các trường học trên địa bàn huyện tiếp tục
hưởng ứng, tham gia cuộc thi theo Kế hoạch
4. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Bài dự thi gửi về Phòng Văn hóa và
Thông tin huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - Địa chỉ tầng 3, nhà B, trụ sở Hành
chính huyện Bảo Yên, TDP 3A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào
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Cai, địa chỉ hòm thư phongvhtt- baoyen@laocai.gov.vn; hoặc liên hệ bà
Đinh Hải Lý, Chuyên viên phòng Văn hoá và thông tin, Số điện thoại:
0906.273.899; 02143.876.330 để được giải đáp.
(BTC gửi kèm Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 28/7/2021 và Điều lệ kèm theo)

UBND huyện Bảo Yên trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ
chức; UBND các xã, thị trấn biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.HU, HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo HU;
- Lưu: VT, VHTT.
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Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên
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Nguyễn Anh Dũng
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