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Số: 3050/VP-KGVX      Lạng Sơn,  ngày 06 tháng  8  năm 2018 

V/v kịch bản màn đồng diễn 
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục 

thể thao tỉnh Lạng Sơn lần 
thứ VIII năm 2018 

 

 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

Sau khi xem xét Tờ trình số 62/TTr-SVHTTDL, ngày 29/6/2018 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội 
Thể dục thể thao và Kịch bản đồng diễn Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao 
tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Kịch bản màn đồng diễn Lễ khai mạc Đại hội 
Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018 kèm theo Tờ trình số 
62/TTr-SVHTTDL. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, hoàn 
chỉnh Kịch bản để thực hiện. 

Một số nội dung cần xem xét, biên tập rõ như: 

- Kịch bản sử dụng các tác phẩm nào. Cột thứ 6 của mục V, từ trang 10 
đến trang 19 cần thiết kế (dự kiến) trích nhạc của bản nhạc nào. 

- Phần (No1), chương I, cột thứ 5 “Phương pháp thể hiện” trong cảnh 1, 2, 
3”: dùng các mảng màu Trắng, Đỏ, Vàng (390 người/khối) làm chủ đạo hình 
sông, núi, thác nước,… hay đan xen giữa các màu, hoặc các phân đoạn hình 
sông, núi, hoa làm mấy tiểu cảnh của thời lượng 5 phút 30”. 

- Nếu cần thiết bổ sung cột ghi chú để xác định: Lời bình bắt đầu/kết thúc 
ở giây thứ bao nhiêu,… 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TC, KH&ĐT; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 
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