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THÔNG BÁO 

Về việc sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu 

(Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

 

  Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các Tổ chức Đoàn thể; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

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

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

- Sở Du lịch các tỉnh, thành phố; 

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

- Các cơ quan Báo, Đài Trung ương và địa phương; 

- Hội Mỹ thuật Việt Nam; 

- Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước, 
 

Ngày 03/4/2018, Sở Văn hóa và Thể thao - Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc 

thi đã phổ biến, đăng tải thông báo rộng rãi Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến quý cơ quan và trên các phương tiện thông tin đại 

chúng.  

Sau một thời gian phát động Cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được một số 

tác phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng và tiếp tục khuyến khích, động viên các tác 

giả tham gia Cuộc thi, Ban Tổ chức thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

và thời gian Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị Quý cơ quan, đơn 

vị phối hợp hỗ trợ tuyên truyền, đăng tải Thể lệ Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu 

(Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên trang thông tin điện tử của cơ quan/đơn vị 

và thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân, văn nghệ sĩ biết, gửi tác phẩm 

tham gia. 

Mọi thông tin về Cuộc thi được cập nhật thường xuyên trên các phương 

tiện thông tin đại chúng: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ: 



  

http://baria-vungtau.gov.vn; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, địa chỉ: 

http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, địa chỉ:  

http://sovhtt.baria-vungtau.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Thường trực Ban tổ 

chức (Sở Văn hóa và Thể thao), địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; điện thoại: 0254 3857064. 

Trân trọng! 

(Kèm theo Thể lệ sửa đổi, bổ sung Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tỉnh BR-

VT, mẫu phiếu đăng ký dự thi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr.TU (để báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Thành viên BTC; 

- Thành viên BGK; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&DSVH (H). 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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