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

#SoKyHieuVanBan
V/v tham gia không gian “Hội tụ

tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể đại 
diện các vùng, miền” tại tỉnh Bạc Liêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Đoàn Ca kịch Quảng Nam.

Thực hiện Thông báo số 366/TB-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh 
về kết luận cuộc họp giao ban ngày 03/10/2022 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; Công văn số 6529/UBND-KGVX ngày 05/10/2022 của UBND 
tỉnh về việc tham gia không gian “Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể đại 
diện các vùng, miền” tại tỉnh Bạc Liêu năm 2022; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đề nghị Đoàn Ca kịch tham gia không gian “Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa 
phi vật thể đại diện các vùng, miền” (từ ngày 27/11/2022 đến ngày 29/11/2022 
tại Quảng trường Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), với các nội dung sau:

1. Thực hiện gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu hình ảnh về nghệ thuật 
Bài chòi Quảng Nam và văn hóa - du lịch Quảng Nam.

2. Tham gia trình diễn nghệ thuật Bài chòi tại không gian trưng bày (thời 
lượng 60 phút). 

3. Lập danh sách Đoàn, xây dựng kịch bản chương trình, tổ chức tập 
luyện, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý Văn hóa) 
về các nội dung tham gia không gian nêu trên trước ngày 21/10/2022.

4. Lập dự toán kinh phí gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn 
phòng Sở) trước ngày 15/10/2022 để tổng hợp, trình Sở Tài chính thẩm định, 
báo cáo UBND tỉnh.

(Gửi kèm: Thông báo 366/TB-UBND ngày 04/10/2022 và Công văn số 
6529/UBND-KGVX ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 
106/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Bạc Liêu)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Đoàn Ca kịch Quảng Nam triển 
khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP, QLVH.

 GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao 
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