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 “Văn hóa và Thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu”
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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng 3 năm 2020

    Kính gửi: 
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;
- Cộng tác viên trong và ngoài ngành.

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm của
Ngành,  kỷ  niệm 45  năm Ngày  giải  phóng  miền  Nam thống  nhất  đất  nước
(30/4/1975 – 30/4/2020), Quốc tế lao động 01/5, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Tập san Văn hóa và Thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu số
01 – 2020 và sẽ ra mắt bạn đọc vào cuối tháng 4/2020.

Tập san Văn hóa và Thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu số 01 - 2020 sử dụng các
bài viết chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực bảo tồn bảo tàng, thư viện, nhà
văn hóa, ca múa nhạc, dịch vụ văn hóa, nếp sống văn hóa, thanh tra; các sáng tác
trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật (bao gồm kịch bản thông tin lưu động, tranh
cổ động, thơ, văn xuôi…), các bài nghiên cứu, trao đổi trong phạm vi lĩnh vực
văn hóa, thể thao và gia đình, các sáng tác ảnh nghệ thuật, ảnh tư liệu, tranh cổ
động… phản ánh hoạt động của ngành. Đặc biệt các bài viết về Ngày truyền
thống của Ngành: Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam  15/3; Ngày thành lập
ngành Điện ảnh Việt Nam 15/3; Ngày Thể thao Việt Nam  27/3; Ngày Quốc tế
Hạnh phúc 20/3; Ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam 19/4 và Kỷ niệm Ngày
giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tế lao động 01/05.

Để Đặc san có chất lượng tốt, phản ánh tương đối toàn diện các hoạt động
của ngành, Sở Văn hóa và Thể thao rất mong sự cộng tác, tham gia viết bài cho
Tập san từ các cá nhân và đơn vị trong và ngoài ngành. 

Bài viết, ảnh xin gửi về: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,
số  01  Phạm  Văn  Đồng,  phường  Phước  Trung,  Thành  phố  Bà  Rịa,  email:
tapsanvhttdlbrvt@gmail.com.vn; Điện thoại:  064.3852299; Fax: 064.3510.628
(trước ngày 31/3/2020).

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng cảm ơn và ghi
nhận sự đóng góp của quý tác giả./.

                      
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                         
- BBT Tập san;                                                  
- Lưu: VT,VP (Thy).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Trung
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