
   

 

Kính gửi: 

- Trung tâm VHTTDL&TT thành phố; 
- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 Trên cơ sở Thông báo số 21/TB-HVHNT, ngày 17/02/2023 của Hội văn học 
Nghệ thuật tỉnh Kon Tum, về việc thông báo mở lớp tập huấn về kỹ năng biên đạo 

múa phong trào; 

Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum phối hợp Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam mở 

lớp tập huấn về kỹ năng biên đạo múa phong trào: 

- Thời gian tập huấn dự kiến: Từ 10 ngày đến 12 ngày, vào đầu tháng 7/2023. 

- Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên toàn tỉnh (có mẫu đăng ký gửi 
kèm theo). 

 Sau khi hoàn thành lớp tập huấn, các tổ chức, cá nhân đạt yêu cầu được Hội 

Nghệ sỹ múa Việt Nam cấp chứng chỉ công nhận. 

Đề nghị các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có nhu cầu được đào tạo, 
gửi bản đăng ký (theo mẫu) trước ngày 15/5/2023, về Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh 

Kon Tum, địa chỉ 413 - U Re, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, điện thoại: 02603 

861 201. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương thông 

báo đến các tổ chức, cá nhân biết, tham gia./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Sở VHTT&DL (thay b/c); 
- Hội VH-NT tỉnh (biết); 
- UBND thành phố (thay b/c); 
- Lưu: P.VH&TT, (Cường). 
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Phan Thị Thu Hà 

 

 

 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ KON TUM 
 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

                  Số:           /VHTT 

V/v thông báo mở lớp tập huấn về kỹ năng 
biên đạo múa phong trào. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       TP. Kon Tum, ngày       tháng       năm  



   

 

 

                                                                         TP.Kon Tum, ngày       tháng       năm 

ĐĂNBG KÝ DANH SÁCH 

THAM GIA LỚP TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG BIÊN ĐẠO MÚA PHONG TRÀO 

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC 

SỐ DIỆN 

THOẠI DI 
ĐỘNG 
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TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                  ___________________________ 
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