
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 
 

             Số:    

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Tu Mơ Rông, ngày       tháng     năm 2022   

THÔNG BÁO 

V/v gia hạn thời gian nhận tác phẩm trong Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ 

thuật huyện Tu Mơ Rông năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 14/2/2022 của UBND huyện về Tổ chức 

Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật huyện Tu Mơ Rông năm 2022. 

Để các tác giả có thời gian đi thực tế sáng tác và có nhiều tác phẩm đa dạng, phong 

phú. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã biết thời gian nhận tác phẩm trong Cuộc vận động sáng tác văn học-

nghệ thuật huyện Tu Mơ Rông năm 2022, cụ thể như sau: 

- Thời gian nhận tác phẩm:  Gia hạn đến hết ngày 30/7/2022.  

- Thời gian tổ chức chấm: Từ 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022. Ban Tổ chức sẽ có 

thông báo cụ thể. 

- Tổng kết, trao giải vào ngày 10/8/2022. 

- Gửi tác phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (tính thời gian theo dấu bưu điện 

ngày gửi) ngoài bì ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật 

huyện Tu Mơ Rông năm 2022, đồng thời gửi file điện tử vào địa chỉ Email: 

phongvhtttumorongkt@gmail.com; Ghi rõ số điện thoại liên lạc và địa chỉ của người gửi 

tác phẩm. 

- Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Văn hóa  và Thông tin huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum. Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

Số điện thoại: 0906.575781 (Đ/c Hay); 0984.427015 (Đ/c Hòa). 

 Các nội dung khác thực hiện theo 26/KH-UBND, ngày 14/2/2022 của UBND huyện 

Tu Mơ Rông về Tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật huyện Tu Mơ Rông 

năm 2022 (có gửi kèm) 

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được biết./. 

Nơi nhận:       
- Sở TT&TT tỉnh; 

- Sở VH-TT&DL tỉnh; 

- Hội VHNT tỉnh Kon Tum (p/h); 

- TT Huyện uỷ (b/c);                                                                                      

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các huyện, Thành phố ( P/h); 

- Trung tâm VHTT TTN tỉnh Kon Tum ; 

- Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Kon Tum; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã (phổ biến); 

- Các cơ quan, đơn vị đóng chân tại huyện; 

- Trang TTĐT huyện ( đăng TB); 

- Lưu: TH.                 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Xuân Quang 
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