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HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

 

               Số:       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

            Đắk Nông, ngày 29 tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 
V/v tiếp tục nhận tác phẩm tham dự cuộc thi Sáng tác  

biểu trưng (Logo) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông  

 Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Hội Văn học Nghệ 

thuật tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (Logo) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Đắk Nông cho tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và 

ngoài tỉnh. Theo kế hoạch, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức trong 

năm 2022. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan, trong đó có nguyên 

nhân về kinh phí tổ chức, nên Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được chuyển 

sang quý I/2023. 

 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông tiếp tục nhận tác phẩm tham gia 

cuộc thi đến hết ngày 31/01/2023. Tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện sẽ 

lấy ngày trên dấu bưu điện là ngày nộp tác phẩm dự thi. 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông rất mong nhận được sự hưởng ứng 

tham gia của các tác giả. Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi, tác giả vui lòng liên 

hệ số điện thoại 0967877468 gặp ông Đặng Đại Thọ – Chuyên viên Hội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố; 

- Thường trực Hội; 

- Các chi hội trực thuộc; 

- BBTTCNN, Trang TTĐTTH; 

- Lưu VT, VP. 

 

       KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

        Nguyễn Cảnh Phương 
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