
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG                                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-VHTT    Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi  

"Sáng tác kịch bản phim tài liệu và  

kịch bản phim truyền hình năm 2021' 

 

                       

Kính gửi: 

   - Các cơ quan, đoàn thể Thành phố; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

   (Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 416 /SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 25 tháng 5 năm 

2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vệc Thông báo tổ chức Cuộc thi 

"Sáng tác kịch bản phim tài liệu và kịch bản phim truyền hình năm 2021"; 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng yêu cầu các đơn vị triển khai thực 

hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đoàn thể Thành phố 

- Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên (những người có năng khiếu) tham 

gia Cuộc thi "Sáng tác kịch bản phim tài liệu và kịch bản phim truyền hình năm 

2021" do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

- Cung cấp thông tin về Thể lệ Cuộc thi "Sáng tác kịch bản phim tài liệu và 

kịch bản phim truyền hình năm 2021" đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, đoàn viên, hội viên trong đơn vị. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Tích cực tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức và cộng đồng dân 

cư (những cá nhân, tổ chức có khả năng sáng tác) hưởng ứng, tham gia Cuộc thi 

"Sáng tác kịch bản phim tài liệu và kịch bản phim truyền hình năm 2021" nói trên. 

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về Cuộc thi "Sáng tác kịch bản phim 

tài liệu và kịch bản phim truyền hình năm 2021" đến toàn thể cán bộ, công chức và 

người dân trên địa bàn quản lý. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

- Xây dựng tin, bài tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi "Sáng tác kịch bản 

phim tài liệu và kịch bản phim truyền hình năm 2021" do Cục Điện ảnh, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (có Thông báo, Công văn gửi kèm). 

- Chủ động tìm hiểu, giới thiệu những tác giả, nhóm tác giả (người dân thành 

phố Cao Bằng) có kịch bản phim tham dự Cuộc thi. 
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Trên đây là Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hưởng ứng, 

tham gia Cuộc thi "Sáng tác kịch bản phim tài liệu và kịch bản phim truyền hình 

năm 2021". Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                           

 

 

 
 

Vũ Văn Đệ 
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