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  Kính gửi: 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; 

- Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; 

- Hội Mỹ thuật Việt Nam; 

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

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

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

- Các Trường Mỹ thuật trên cả nước. 

 

Thực hiện Quyết định số 3901/QĐ-BVHTTDL ngày 7/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án Tổ chức các 

cuộc thi, triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ 

chính trị giai đoạn 2020-2030. 

Ngày 20/02/2023 Ban Tổ chức đã gửi Thông báo về Cuộc thi và Triển 

lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc tới các cơ quan, hữu quan. 

Để tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi và Triển lãm; vận động các 

nhà Điêu khắc, nghệ sĩ, họa sĩ trên cả nước nhiệt tình tham gia. Ban Tổ chức trân 

trọng đề nghị Quý cơ quan phối hợp phổ biến Thông tin về “Cuộc thi và Triển 

lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc” trên bảng tin nội bộ/ Website của cơ quan và 

các hình thức thông báo khác để các nhà Điêu khắc, nghệ sĩ, họa sĩ được biết và 

gửi tác phẩm tham gia.  

Rất mong nhận được sự phối hợp của Qúy cơ quan./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết);                                                            

- Lưu VT, DK 300. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Mã Thế Anh 

 

V/v phối hợp phổ biến  

Thông báo Cuộc thi và Triển lãm  

5 năm Điêu khắc toàn quốc 
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