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Kính gửi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. 

 

Ngày 28/7/2020, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị có văn bản số 

92/CV-HVHNT về việc đề nghị phối hợp mở trại sáng tác văn học với chủ đề: 

“Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị năm 2020”. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đánh giá cao về tính chủ động trong công tác phối hợp, đồng 

hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoàn toàn hưởng ứng, ủng hộ 

kế hoạch tổ chức trại sáng tác văn học về nông nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới của Hội văn học nghệ thuật.Đây là một cách làm sáng tạo để thực hiện có 

hiệu quả trong việc tuyên truyền về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới của tỉnh nhà.  

Để công tác phối hợp thuận lợi và hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

xuất một số nội dung sau: 

1. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19trên địa bàn tỉnh đang diễn biến 

rất phức tạp.Do vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị không tập trung tổ chức 

khai mạc trại sáng tác mà phát động hội thithông qua hình thức ban hành văn 

bản gửi về các Hội viên, đơn vị để tham gia. 

2. Về nguồn kinh phí: hiện nay, nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh phân bổ hết. Vì vậy, đề 

nghị Hội văn học nghệ thuật có văn bản trình UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách 

để tổ chức thực hiện. 

3.Các nội dung khác của kế hoạch phối hợp, bao gồm: Phối hợp xây dựng 

kế hoạch trại sáng tác, thành lập Ban tổ chức, Ban biên tập, Ban thẩm định, tư 

liệu liên quan ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới... Sở Nông nghiệp 

và PTNT giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hội văn học 

nghệ thuật tỉnh triển khai thực hiện. 

Sở Nông nghiệp và PTNT gửiHội văn học nghệ thuật tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên;                                                                             
- Các PGĐ Sở; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT, TCHC. 
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