UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNGHÒA XÃ HỘICHỦNGHĨA VIỆT NAM

Số:301/SVHTTDL-QLVH
V/v phối hợp thông báo
chương trình nghệ thuật

Quảng Nam, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh –
Truyền hình/Trung tâm Văn hóa – Thể thao và
Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tại Công văn
số 2676-CV/TU ngày 18/3/2020 về chủ trương thực hiện chương trình nghệ thuật
chào mừng Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; Công văn số 1484/UBND-KGVX ngày
19/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng
Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối
hợp Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam và đơn vị sự kiện tổ chức chương
trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng
Nam (28/3/1930 - 28/3/2020) và 45 năm Ngày giải phóng quê hương (24/3/1975
- 24/3/2020).
Thời gian phát sóng vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 28/3/2020 và phát lại
trong ngày 29/3/2020 trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam (QRT).
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn
thể trong tỉnh, UBND, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh - Truyền
hình/Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố
thông báo đến cán bộ và Nhân dân biết, đón xem chương trình nêu trên.
Kính đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam giới thiệu bằng
hình thức chạy chữ trong các chương trình phát sóng, đồng thời phát lại chương
trình trong ngày 29/3/2020 để cán bộ và Nhân dân đón xem.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính đề nghị các sở, ban, ngành, địa
phương, đơn vị quan tâm phối hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLVH.

Người ký: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Email:
svhttdl@quangnam.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Nam
Chức vụ: Giám đốc Sở
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