
     ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:             /SVHTTDL-BTTV         Long An, ngày       tháng 7 năm 2021
                
           
                         

Kính gửi:   
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, 

thành phố Tân An;
- Phòng Văn hóa và Thông tincác huyện, 

thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; 
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền 

thanh các huyện, thị xã Kiến Tường, 
thành phố Tân An.

Căn cứ Kế hoạch số 1804/SVHTTDL-BTTV ngày 23/7/2021 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về thân thế, sự 
nghiệp đồng chí Võ Văn Tần”.

Nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi các Sở, ban ngành, đoàn thể 
tỉnh, UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền 
thanh các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An Thể lệ Cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp đồng chí Võ Văn Tần”. Để góp phần cho cuộc thi 
thành công tốt đẹp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị triển khai 
và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân 
trên địa bàn tích cực tham gia cuộc thi.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời thông tin 
về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bảo tàng – Thư viện tỉnh, số điện thoại: 
0272.3837050) để được hướng dẫn giải quyết.

(Thể lệ cuộc thi kèm theo).
Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Dũng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ VH, TT và DL (Cục VHCS) b/c;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Bảo tàng - Thư viện tỉnh;
- Lưu: VT, BTTV. Linh.

V/v gửi Thể lệ Cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp đồng 

chí Võ Văn Tần”
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