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Số: /BVHTTDL-VHCS 
V/v tham gia Hội diễn “Tiếng hát công nhân, 

người lao động năm 2022” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 2862/CTPH-BVHTTDL-TLĐLĐVN 

ngày 13 tháng 10 năm 2022 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt 

động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026; Quyết định số 299/QĐ- 

BVHTTDL ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch “xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán 

bộ”, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội diễn toàn quốc “Tiếng hát công 

nhân, người lao động năm 2022”. 

- Thời gian: Tháng 7 năm 2022 

- Địa điểm: Tỉnh Bắc Ninh 

- Quy mô: Toàn quốc 

- Đối tượng tham gia: Công nhân, người lao động. 

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội diễn đạt kết quả tốt, Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quan tâm, tạo điều kiện giao các Đoàn Nghệ thuật quần chúng tham gia Hội 

diễn hoặc giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm đầu mối, lên kế hoạch cụ thể về việc tham 

gia Hội diễn. 

Văn bản đăng ký tham gia Hội diễn gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

(qua Cục Văn hóa cơ sở) số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10 

tháng 5 năm 2022. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Trịnh Thị Thu Liên, Trưởng phòng Văn nghệ 

quần chúng, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số điện thoại: 

0888015666./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT  

các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, VHCS, T (30). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

                                     THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 Trịnh Thị Thủy 
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