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Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật
cấp Quốc gia

Tuyên Quang, ngày    tháng 5 năm 2022

Kính gửi:
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Các phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa,
Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố.

Theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 961-CV/BTGTU
ngày 26/4/2022 về việc phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp

Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị (tại mục kính gửi) căn cứ chức năng, nhiệm
vụ thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyển, phổ biến nội dung, mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi và Triển
lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà
nước, những nỗ lực của các cấp, ngành, các địa phương trong việc triển khai Nghị

quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên
giới quốc gia; thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tôn vinh

những nghệ sỹ, tác giả có những sáng tạo nghệ thuật về biên giới quốc gia, đồng
thời quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến

với đông đảo công chúng trong và ngoài nước; góp phần khơi dậy lòng yêu nước,
niềm tự hào tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân,

toàn quân, của các tầng lớp Nhân dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của
cơ quan, đơn vị và nghệ sỹ nhiếp ảnh, nhân dân yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh

trên địa bàn tham gia hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia
với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022.

(Có Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia
với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022 gửi kèm).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết
quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong báo cáo định kỳ.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLVHGĐ(Tuấn).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ma Thị Thao
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