
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:1186 /SVHTTDL-QLVH 
V/v phối hợp phổ biến Cuộc thi sáng tác kịch bản, 

tiểu phẩm chủ đề “Phòng chống tham nhũng và 

xây dựng đạo đức liêm chính” năm 2021 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 4 tháng  6  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long; 

- Các Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Căn cứ kế hoạch số 693 /KH-UBND, ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch An Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng 

tác kịch bản, tiểu phẩm chủ đề “Phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức 

liêm chính” năm 2021. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang đề nghị quý cơ quan, đơn vị 

phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung và thể lệ Cuộc thi đến cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật và 

nhân dân trên địa bàn biết để hưởng ứng tham gia. (Gửi kèm Kế hoạch và Thông 

báo Thể lệ Cuộc thi) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang rất mong quý cơ quan, đơn 

vị quan tâm phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLVH (Nh). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

Trương Bá Trạng 
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