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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phát động cuộc thi “Sáng tác lời
mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ
truyền về phòng chống thiên tai”

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 2273/SNN&PTNT-CCTL ngày 17/12/2020 của Sở
Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc về việc phát động cuộc thi “Sáng tác lời
mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”. Nhằm
đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức truyền thông, nâng cao ý thức, trách
nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, phản ánh thực trạng, bài học
kinh nghiệm, giải pháp trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Góp
phần nâng cao nhận thức cộng đồng đổi mới nội dung đa dạng hóa tài liệu và
phương thức thông tin, tuyên truyền về PCTT thông qua loại hình văn hóa dân
gian, truyền thống, dễ hiểu, gần gũi với cuộc sống.
Để cuộc thi diễn ra thành công, hiệu quả, UBND huyện Sông Lô đề nghị các
cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn chỉ đạo thực hiện
một số nội dung sau:
1. Phát động sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động sáng tác, viết lời bài mới cho các làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền tuyên
truyền về phòng chống thiên tai theo văn phong, ngôn ngữ, danh xưng của nhân
dân vùng miền và hình thức thiên tai đặc trưng của địa phương.
2. Đề nghị trung tâm Văn hóa, TT, TT huyện hướng dẫn Đài truyền thanh
các xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát tin tuyên truyền, vận động để người
dân, các nhạc sỹ, nghệ sỹ, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện
biết và hưởng ứng tham gia.
3. Chi tiết thể lệ cuộc thi có Phụ lục gửi kèm theo.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm
chỉ đạo, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NN&PTNT.
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