
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /VP-KGVX  
 

 V/v cơ cấu giải thưởng Cuộc thi 

sáng tác ca khúc về đồng chí Lương 

Văn Tri và quê hương Văn Quan 

Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

 

 
                                     Kính gửi: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

            

Sau khi xem xét Công văn số 119/CV-VHNT ngày 04/8/2020 của Hội 

Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc xin ý kiến về cơ cấu giải thưởng Cuộc thi sáng 

tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri 

và quê hương Văn Quan đã được lãnh đạo UBND tỉnh có ý kiến tại Công văn số 

1018/VP-KGVX ngày 18/3/2020 về việc cơ cấu, mức giải thưởng, kinh phí Cuộc 

thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan; đồng thời 

được quy định tại Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-BTC 

ngày 20/3/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương 

Văn Tri và quê hương Văn Quan. Yêu cầu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh căn cứ 

các văn bản trên để triển khai thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Hội Văn học Nghệ thuật, các cơ 

quan liên quan biết, thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: VHTTDL, TC; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, KTTH, THNC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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