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  Quảng Nam, ngày 08 tháng 7 năm 2019 

                                            

THÔNG BÁO 

V/v tiếp tục nhận tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu  

về Quảng Nam đề nghị hỗ trợ sáng tạo và phổ biến    

  

Thực hiện Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến 

tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2025; 

ngày 17/01/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam ban hành 

Thông báo 06/TB-SVHTTDL về thực hiện hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác 

phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam. Theo đó, thời hạn nhận 

tác phẩm, công trình kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019. 

Tuy nhiên, do một số tác giả/nhóm tác giả đang hoàn thiện tác phẩm, công 

trình, do đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam sẽ tiếp tục nhận tác 

phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đến hết ngày 30 tháng 7 

năm 2019. Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo 06/TB-SVHTTDL 

ngày 17/01/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam. 

Thông tin chi tiết, xin liên hệ: ông Trần Văn Dũng, Phó Trưởng phòng 

Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam; điện thoại 

0510.3852.821/0935.003.275;  email: trdung1984@gmail.com.   

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam thông báo để các tác 

giả/nhóm tác giả biết và gửi tác phẩm, công trình. 
                           

 
Nơi nhận: 
- Hội VHNT các tỉnh, t/phố; 
- Sở VHTTDL các tỉnh, t/phố; 

- Hội VHNT tỉnh Quảng Nam; 

- Phòng VHTT các huyện, tx, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVH. 
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ĐƠN ĐĂNG KÝ 

HỖ TRỢ SÁNG TẠO VÀ PHỔ BIẾN TÁC PHẨM,  

CÔNG TRÌNH VĂN HỌC, NGHIÊN CỨU VỀ QUẢNG NAM 

 

 

         Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. 

 

             

Họ và tên: ................................................................................................ 

Địa chỉ: ................................................................................................... 

Điện thoại: ............................................................................................. 

Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Quảng Nam xét hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, 

nghiên cứu về Quảng Nam. 

Tên tác phẩm, công trình: ....................................................................... 

................................................................................................................. 

Thể loại: ................................................................................................. 

Thời gian sáng tác: .................................................................................. 

Thời gian dự kiến xuất bản:..................................................................... 

Tôi cam đoan thực hiện đúng Quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo và 

phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam (ban hành 

kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam). 

Kèm theo 01 bản thảo tác phẩm, công trình. 

     

                           ................., ngày… tháng… năm… 

 

 

 Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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