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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-UBND Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 8 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi ảnh đẹp và Sáng tác ca khúc 

chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng 

(25/9/2012 - 25/9/2022) 

 
 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-

UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 về phát động Cuộc thi ảnh đẹp 10 năm xây dựng 

và phát triển thành phố Cao Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022); Kế hoạch số 147/KH-

UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 về phát động "Sáng tác ca khúc về thành phố 

Cao Bằng" năm 2022 chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành 

phố Cao Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022). 

Nhằm đảm bảo khích lệ, động viên các tác giả tham gia sáng tác, tạo nên 

những tác phẩm âm nhạc và nhiếp ảnh đảm bảo chất lượng, đúng chủ đề. Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi ảnh đẹp và 

Sáng tác ca khúc chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố 

Cao Bằng, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh về giải thưởng Cuộc thi ảnh đẹp 10 năm xây dựng và phát 

triển thành phố Cao Bằng 

- 01 Giải Nhất: 15.000.000 đồng/giải (Mười lăm triệu đồng) 

- 02 Giải Nhì: 10.000.000 đồng/giải (Mười triệu đồng) 

- 03 Giải Ba: 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng) 

- 04 Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng) 

- 01 Giải phụ: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng) 

2. Điều chỉnh về giải thưởng phát động "Sáng tác ca khúc về thành phố 

Cao Bằng" năm 2022 

- 01 Giải A: 25.000.000 đồng/giải (Mai mươi lăm triệu đồng) 

- 02 Giải B: 20.000.000 đồng/giải (Hai mươi triệu đồng) 

- 03 Giải C: trị giá 15.000.000 đồng/giải (Mười lăm triệu đồng) 

- 10 Giải khuyến khích: 8.000.000 đồng/giải (Tám triệu đồng) 

 (Trên cơ sở thay đổi về giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ không hỗ trợ hỗ trợ 

kinh phí hòa âm phối khí, thu thanh cho các tác phẩm đăng ký tham gia) 

 



3. Giao Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố tổ chức thông 

tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng về nội dung 

điều chỉnh nêu trên để các tác giả được biết và hưởng ứng tham gia. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng trân trọng thông báo đến các tổ chức, 

cá nhân được biết và hưởng ứng tham gia, để các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 

10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng thành công tốt đẹp./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng; 

- Thường trực: Thành ủy; HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- UBND các huyện trong tỉnh; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Quốc Trung 
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