
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số :          /SVHTTDL-QLVHGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hải Dương, ngày     tháng 7 năm 2020
V/v tổ chức chương trình biểu diễn giao lưu văn 
nghệ hoà nhập cộng đồng “Thắp sáng ước mơ”

          Kính gửi: Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật 
Việt Nam (thuộc Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam)

        Tiếp nhận Thông báo số 254/VN-TTDNNĐ ngày 16/7/2020 của Trung tâm 
dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam về việc tổ chức 
chương trình biểu diễn giao lưu văn nghệ hoà nhập cộng đồng “Thắp sáng ước mơ” 
(chương trình không bán vé thu tiền). Sau khi xem xét, Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch có ý kiến như sau:
         1. Chấp thuận Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn 
tật Việt Nam: tổ chức chương trình biểu diễn giao lưu văn nghệ hoà nhập cộng đồng 
“Thắp sáng ước mơ” (có nội dung chương trình kèm theo).

- Thời gian: Từ  ngày 01/8/2020 - 15/8/2020.
- Địa điểm: Trường học và các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Ninh 

Giang, Nam Sách và Thanh Hà.
- Người chịu trách nhiệm chương trình: ông Trần Duyên Hải - Giám đốc. 

        2. Yêu cầu Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam: 
                 - Xuất trình văn bản này tại Phòng Văn hóa Thông tin các huyện: Ninh Giang, 

Nam Sách và Thanh Hà;     
         - Không được thực hiện quảng cáo xe loa trong đô thị. Đảm bảo an ninh trật 
tự và âm thanh biểu diễn theo quy định hiện hành;
        - Thực hiện đúng nội dung văn bản này và các quy định tại Nghị định số 
79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 
thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản 
ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 
15/3/2016 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 
số 79/2012/NĐ-CP, Nghị định số 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 
10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
và các quy định của pháp luật có liên quan.
         3. Giao Phòng Văn hóa Thông tin các huyện: Ninh Giang, Nam Sách và 

Thanh Hà hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tổ chức chương trình nghệ thuật của 
Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam theo 
quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Nguyễn Thành Trung - Phó giám đốc Sở;
- Trang tin điện tử Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng VHTT: Ninh Giang, Nam Sách và Thanh Hà;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

        Nguyễn Thành Trung
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ 
“Thắp sáng ước mơ"

 (Kèm theo Công văn số:        /SVHTTDL- QLVH ngày       tháng 7 năm 2020 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương)

STT Tên bài hát Sáng tác

1 Lới người khiếm thị Trịnh Xuân Châu

2 Người về thăm quê Thuận Yến

3 Khi tóc thầy bạc trắng Trần Đức

4 Cánh chim về đâu Bùi Đình Thảo

5 Nghĩa mẹ Lâm Hùng

6 Vết chân tròn trên cát Trần Tiến

7 Gần lắm Trường Sa Huỳnh Phước Long

8 Đất nước Phạm Minh tuấn

9 Giao lưu ảo thuật

10 Con đường tới trường Phạm Đăng Khương

_________________
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