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THÔNG BÁO SỐ 1 

Về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động về phòng, chống mua bán 

người trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4770/KH-UBND-VHTT ngày 13/7/2018 của UBND 

thành phố về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động về phòng, chống mua 

bán người trên địa bàn thành phố Nha Trang; 

Ban Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động về phòng, chống mua bán 

người trên địa bàn thành phố Nha Trang thông báo một số nội dung như sau: 

1. Thời gian tổ chức: 03 ngày ( ngày 24/8 đến 26/8/2018) 

+ Khai mạc và thi diễn: lúc 7h30 ngày 24/8/2018 

+ Thi diễn: Lúc 19h00 ngày 24-25/8/2018 

+ Bế mạc và trao giải: lúc 19h00 ngày 26/8/2018 

2.  Địa điểm tổ chức: Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Vĩnh Phương 

3. Đối tượng tham gia: 

Là những diễn viên không chuyên, đang sống, học tập, công tác tại các xã, 

phường, cơ quan, đơn vị thành phố. Số lượng diễn viên tùy theo chủ đề, kịch bản 

của mỗi đội mà bố trí cho phù hợp, diễn viên không được tham gia cùng lúc cho 02 

Đội (trừ nhạc công).   

Lưu ý: Cho phép ghép 02 xã, phường thành một đội để tham gia Liên hoan 

 4. Thời gian đăng ký tham gia Liên hoan và bốc thăm thi diễn: 

a) Thời gian đăng ký: Các Đội tham gia thi gửi bảng đăng ký nội dung 

chương trình tham gia Liên hoan về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trước 

ngày 20/8/2018. 

b) Thời gian bốc thăm thi diễn:  Vào lúc 8h00 ngày 21/8/2018, tại Phòng 

Văn hóa và Thông tin số 114, Hoàng Hoa Thám, Nha Trang. 

- Yêu cầu công chức Văn hóa – Xã hội của các xã, phường phải có mặt trong 

buổi khai mạc; bế mạc Liên hoan và thi diễn của đội mình. 
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Trên đây là Thông báo số 1 của Ban Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu 

động về phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố Nha Trang về một số 

nội dung liên quan đến công tác tổ chức Liên hoan để UBND các xã, phường và 

các đội tham gia Hội diễn được biết và thực hiện./. 

 

 TM.BAN TỔ CHỨC 

   Nơi nhận:                                            KT.TRƯỞNG BAN 

- UBND TP (b/c);          PHÓ BAN TRỰC 
- Trung tâm Văn hóa- Thể thao TP;            

- UBND các xã, phường ( VBĐT);                        
- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT.                                          

                                                                                              

 

                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG VH-TT TP 

 Đinh Văn Cường 
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