
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 934/UBND 
V/v thông báo Cuộc thi  

“Chuông vàng vọng cổ”  

lần thứ XV năm 2020  

 Cái Răng, ngày 22 tháng 5 năm 2020 

        Kính gửi:  

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 

 

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng nhận được Công văn số 

1286/SVHTTDL-QLVH ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch thành phố Cần Thơ về việc thông báo Cuộc thi “Chuông vàng vọng 

cổ” lần thứ XV năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có ý kiến như sau: 

1. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến, thông báo rộng rãi về điều kiện dự thi, thời gian và 

địa điểm ghi danh, thời gian và địa điểm thi sơ tuyển trên hệ thống truyền thanh 

quận để các thí sinh (đặc biệt là đối tượng thí sinh tự do) tại địa phương đăng ký 

tham gia Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ XV năm 2020. Chủ trì, phối 

hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường cử ít nhất là 03 thí sinh (trong đó 

có 01 thí sinh thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận) trở 

lên tham dự Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ XV năm 2020. Tổng hợp 

danh sách thí sinh đăng ký dự thi về Ủy ban nhân dân quận trước ngày 25 tháng 

6 năm 2020 và báo cáo kết quả dự thi về Ủy ban nhân dân quận sau khi cuộc thi 

kết thúc 3 ngày. 

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường thông báo rộng rãi Cuộc 

thi “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ XV năm 2020 tại Nhà Văn hóa phường và 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường để các thí sinh (đặc biệt là đối 

tượng thí sinh tự do) tại địa phương đăng ký tham gia. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ 

chức thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 1286/SVHTTDL-QLVH ngày 21 tháng 5 năm 2020 

 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Phòng VH-TT quận; 

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu: VT. 

 

  

 

 

 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Công Khanh 
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