
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ VĂN  HÓA VÀ THỂ THAO 

 

Số:            /SVHTT-QLVH 

V/v hỗ trợ tuyên truyền, thông báo về 

Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng 

“Ước nguyện Hòa Bình” Quảng Trị 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày       tháng 3 năm 2022 
 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh; 

- Trung tâm Văn hóa thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT các quận, huyện. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị có Công văn số 

398/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 15/3/2022 về việc hỗ trợ tuyên truyền, thông 

báo về Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng “Ước nguyện Hòa Bình” Quảng Trị 

2022 

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị 

phối hợp tuyên truyền, thông báo rộng rãi nội dung Cuộc thi sáng tác ý tưởng 

biểu tượng “Ước nguyện Hòa Bình” Quảng Trị 2022 đến đông đảo tổ chức, cá 

nhân được biết, tham gia. 

 (Gửi kèm Công văn số 398/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 15/3/2022 về việc 

hỗ trợ tuyên truyền, thông báo về Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng “Ước 

nguyện Hòa Bình” Quảng Trị 2022) 

Trân trọng./. 

  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ; 

- VP Sở; 

- Sở VHTTDL tỉnh Quàng Trị (để biết); 

- Lưu: VT, QLVH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Hoàng Mai 
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