UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 545/SVHTT-QLVH&DSVH
V/v mời tham gia cuộc thi sáng tác khẩu
hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các Tổ chức Đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngày 03/4/2018, Sở Văn hóa và Thể thao - Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc
thi đã phổ biến, đăng tải thông báo rộng rãi Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan)
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến quý cơ quan và trên các phương tiện thông tin đại
chúng.
Nhằm tiếp tục khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia
Cuộc thi, Sở Văn hóa và Thể thao kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm,
triển khai đến cán bộ, công nhân viên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi;
đồng thời phối hợp hỗ trợ tuyên truyền, đăng tải thông tin về Cuộc thi trên trang
thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá
nhân, văn nghệ sĩ biết, gửi tác phẩm tham gia.
+ Giá trị giải thưởng:
- 01 giải nhất: Trị giá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng)
- 10 giải khuyến khích: Trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).
+ Thời gian: Nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 10/04/2019.
Mọi thông tin về Cuộc thi được cập nhật thường xuyên trên các phương
tiện thông tin đại chúng: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ:
http://baria-vungtau.gov.vn; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, địa chỉ:
http://sovhtt.baria-vungtau.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Thường trực Ban tổ
chức (Sở Văn hóa và Thể thao), địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước
Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; điện thoại: 0254 3857064.
Trân trọng!
(Kèm theo Thể lệ sửa đổi, bổ sung Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tỉnh BRVT, mẫu phiếu đăng ký dự thi)
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr.TU (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLVH&DSVH (H).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CUỘC SÁNG TÁC
KHẨU HIỆU (SLOGAN) TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tác Khẩu hiệu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tên cá nhân/tổ chức tham gia dự thi:......................................................................
Ngày, tháng, năm sinh (nếu là cá nhân):...................................Giới tính:...............
Số CMND/Thẻ căn cước:...................................Ngày cấp......................................
Nơi cấp....................................................................................................................
Giấy ủy quyền (đối với tập thể):..............................................................................
Đơn vị công tác (nếu có):........................................................................................
Địa chỉ liên lạc:........................................................................................................
Email:......................................................................................................................
Điện thoại:...............................................................................................................
Tôi/Chúng tôi/đơn vị đăng ký tham gia dự Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan)
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Hồ sơ dự thi gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu.
2. Bản thuyết trình, mô tả ý tưởng tác phẩm dự thi.
3. 01 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người
dự thi).
4. Số lượng tác phẩm dự thi:................(bằng chữ...........).
5. Mã số tác phẩm cụ thể:
- Nội dung khẩu hiệu: ..................................Mã số :…………………………....
- Nội dung khẩu hiệu: ..................................Mã số :…………………………....
- Nội dung khẩu hiệu: ..................................Mã số :…………………………....
Tôi/chúng tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện
nghiêm các điều khoản được quy định trong Thể lệ Cuộc thi. Tôi xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật.
.............., ngày......tháng.......năm.......
(Ký, ghi rõ họ tên)

