
  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1713 /SNN-TCHC 
Về việc chuẩn bị các tiết mục văn 

nghệ diễn tại Hội nghị Tổng kết Khối 

Thi đua vùng Trung bộ năm 2019 

      Quảng Trị, ngày 17 tháng 10 năm 2019 

  
 

Kính gửi:   

- Chi cục Thủy lợi; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT. 
 

Để tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Khối Thi đua vùng Trung Bộ 

năm 2019, ngày 2/10/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định 

số 524/QĐ-SNN về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết Khối Thi 

đua vùng Trung Bộ năm 2019, theo đó, trong nội dung của chương trình Hội 

nghị có biểu diễn các tiết mục văn nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT giao các 

cơ quan, đơn vị tổ chức tập luyện và biểu diễn như sau: 

1. Nội dung và thể loại các ca khúc: 

- Chi cục Thủy lợi: Song ca hoặc tam ca, có múa phụ họa, nội dung ca 

ngợi quê hương đất nước. 

- Chi cục Kiểm lâm: Tốp ca, có múa phụ họa, nội dung ca ngợi về quê 

hương Quảng Trị; 

-  Chi cục Trồng trọt và BVTV: Tốp ca nữ, có múa phụ họa, nội dung ca 

ngợi về Ngành Nông nghiệp và PTNT; 

-  Trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT: Tốp ca nam nữ, có múa phụ 

họa, nội dung ca ngợi quê hương đất nước. Yêu cầu múa phụ họa có tạo hình 

để diễn bài kết chương trình. 

2. Thời gian tổng duyệt và tham gia biểu diễn: 

- Thời gian tổng duyệt: Dự kiến trong các ngày từ ngày 03/11/2019 đến 

ngày 05/11/2019; 

- Thời gian biểu diễn: Dự kiến ngày 08/11/2019. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm 

vụ đầu tư chuẩn bị các tiết mục văn nghệ có chất lượng và đúng với nội dung 

yêu cầu./. 

 
Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên;      

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

                                                                                    Hồ Xuân Hòe 
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