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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày         tháng 5 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Tổ chức Hội thi Khiêu vũ, dân vũ tỉnh Lai Châu lần thứ II, năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, 

thành phố. 

 

Hội thi khiêu vũ, dân vũ tỉnh Lai Châu lần thứ II, năm 2022 là một trong 

những hoạt động nhằm góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và quần chúng nhân dân vượt qua khó khăn thách thức, chung sức 

đồng lòng khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Hội 

thi là dịp để các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn toàn tỉnh giao lưu, thể hiện tài 

năng, sự yêu thích đối với hoạt động văn hóa văn nghệ, từ đó thúc đẩy phong trào 

văn nghệ quần chúng nói chung và hoạt động khiêu vũ nói riêng ngày càng phát 

triển rộng khắp, thu hút đông đảo các lứa tuổi tham gia, tạo sự đoàn kết, gắn bó 

cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, 

sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân.  

Thực hiện Kế hoạch số 958/KHPH-SVHTTDL-UBND ngày 29/4/2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu về việc 

phối hợp tổ chức Hội thi khiêu vũ, dân vũ tỉnh Lai Châu lần thứ II, năm 2022, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức Hội thi: Dự kiến 02 ngày, từ ngày 25 - 26/6/2022 

(không kể thời gian đi và về). 

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lai Châu. 

4. Thể loại: Khiêu vũ tập thể, khiêu vũ đôi. 

5. Đối tượng, số lượng người tham gia: 

- Câu lạc bộ khiêu vũ tại các huyện, thành phố; các Câu lạc bộ khiêu vũ của 

các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Thành viên các câu lạc bộ tham gia Hội thi có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, 

hiện đang sinh sống, học tập, lao động, công tác trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
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6. Kinh phí 

- Kinh phí tổ chức Hội thi trích từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp cho Trung 

tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu năm 2022. 

- Kinh phí luyện tập, đưa, đón, ăn, nghỉ của các CLB do các đơn vị cử đoàn 

tham gia tự chi trả. 

Nhận được Thông báo này, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các 

doanh nghiệp trong tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Văn hóa 

và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố 

chỉ đạo, đăng ký tham gia. Chương trình, tiết mục tham gia dự thi gửi về Cơ quan 

thường trực Ban Tổ chức Hội thi, trước ngày 15/6/2022 (Đồng chí Vũ Đức Hoàng 

- Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Địa chỉ: Số 

247 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Điện thoại: 

0987169988 hoặc gửi về địa chỉ Gmail: nghiepvulaichau@gmail.com)./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Đ/c: Giám đốc Sở (B/c); 

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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