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Länh dio TInh gp mt dti biêu van ngh si
Chü d "Van ngh sictt Sen hang chung tay
xây dyng van iwá, con ngu'?ii Dông Tháp
nghIa tlnh, náng d3ng, sang 4w"

Dông Tháp, ngày 16 tháng 5 nàm 2022

CHU'ONG TRINH
Länh do Tinh gap mat dii biu van ngh si
('ha d "Van ngh? si dat Sen hông chung tay
xay dy'ng van hoá, con ngwôi Dông Thdp
nghta tIn/i, hang d3ng, sang 410"
('Ngày 16 tháng 5 närn 2022,)

TINII U BONG THAP BANG CONG SAN VIET NAM
*
D&ig Tháp, ngày 12 tháng 5 nà'n 2022

THIJ MI
D phát huy vai trO van ngh si trong tht.rc hiên Ngh quyt
s6 06-NQ/TU ngày 31/12/202] cüa Ban Chap hãnh Dâng bô TInh
v 'Xdv dtng van hoá va con ngwô'i Ddng Tháp nghta tmnh,
náng d5ng, sang tQo", Thuâng trçrc Tinh uS' trân trQng kinh rni:

DngchI Nguyn VänCá,
- Van ngh châo nirng.
- Tuyén b 1 do, giâi thiu d?i biêu.
- Xern doan phim ngän tong hQp rnt so hoat ctông van hoá,
van hoc ngh thut Tinh näm 2021.
- Phát bi&i cüa dai biêu.

iyen Giam doc So Tai chmh
dn di.r Cuôc gap mat giCra Lanh dao Tinh vâi dai biu van nghe si
näm 2022 - Chü d: "Van nghê si dtt Sen Iitng cluing tay xây
dy'ng van hoá, con ngwôi D4ng Thdp nghia tIn/i, nàng dng,
sang 410 ".
- Thôi gian: 14 gi, ngày 16 tháng 5 nãm 2022 ('thiHai).

- Phát biu cUa Thisäng trrc Tinh uy.

- DIa dim: Hi trung Sen Hng (Hi trlrô'ng Tinh uj, 1ng 1,
s 27, drr&ng Ton Dtc Thing, Phu'O'ng 1, thành ph Cao Lânh,).

- Kt thüc.

Rt han hanh don tiêp qu5' dai biêu!

T/L BAN THU'ONC VL1
HANH VAN PHONG

* Gui chá:
- Dal biu narn mac quân âu, áo s mi.
- Dal biu nCr rnc bO áo dài truyn thng.

guyn Minh NgQc

