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Số: 496/NTBD-PVH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

      Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021  
V/v bình chọn các sản phẩm bản ghi âm,  

ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid -19 

 

 

 

             Kính gửi:  

- Các Nhà hát trực thuộc Bộ; 

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

  Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du  

  lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Đoàn Nghệ thuật các tỉnh, thành phố. 

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

ban hành Quyết định số 2407/QĐ-BVHTTDL về việc “Tổ chức Bình chọn các 

sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống 

dịch Covid-19”;  Cuộc Bình chọn nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên tinh thần 

các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn và những thách thức, nguy hiểm của 

đại dịch. Thông qua cuộc Bình chọn, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra các sản phẩm 

bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn và tìm kiếm các sản phẩm truyền 

thông với chủ đề về tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên Internet, 

mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó lan tỏa kết nối tình cảm 

của các nghệ sĩ cùng chung tay vượt qua đại dịch.  

Để cuộc Bình chọn diễn ra thành công tốt đẹp, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề 

nghị Quý cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia bình chọn và gửi các sản 

phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống 

dịch Covid-19 (Thể lệ bình chọn gửi kèm theo). 

Trân trọng./.    

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

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

- Lãnh đạo Cục NTBD (để biết); 

- BTC cuộc Bình chọn; 

- Lưu: VT, PVH, L.Th (100). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Hướng Dương 

 

 

 

 

 

Chi tiết vui lòng liên hệ: Đ/c Lê Thị Thủy Phó trưởng phòng Văn học, Cục Nghệ thuật biểu 

diễn, Email: lethuyntbd@gmail.com, Điện thoại: 0961252525 
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