
     UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SVHTT-QLVH&DSVH 
 

V/v thông báo cuộc thi “Tài năng diễn 

viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 

2020”. 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 6  năm 2020 

 

 

           Kính gửi:  

              - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; 

          - Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố. 

  

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được thông báo số 

2894/TB-BTC ngày 03/6/2020 của Ban tổ chức cuộc thi tài năng diễn viên sân 

khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020; 

Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, một giá 

trị văn hóa lớn đặc trưng của vùng đất phương Nam. Đồng thời, thông qua cuộc thi 

nhằm tìm kiếm, phát hiện những gương mặt có giọng ca hay, mới lạ, góp phần tôn 

vinh cho nghệ thuật Đờn ca tài tử nói riêng và sân khấu cải lương nói chung, đồng 

thời bổ sung thêm nhân tố mới vào đội ngũ nghệ sĩ cải lương cả nước. 

1. Điều kiện tham gia: Là những nghệ sỹ đang hoạt động nghệ thuật sân 

khấu Cải lương trên phạm vi toàn quốc tại các đơn vị nghệ thuật công lập và các 

nghệ sỹ ngoài công lập. 

2.Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Từ ngày phát hành thông báo đến hết 19/7/2020. 

- Địa điểm đăng ký: Nộp hồ sơ đăng ký tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu 

Trang, số 136, đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ lão, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Phòng Nghệ thuật – lầu 4). Liên hệ: Bà Lê Thị Ngọc Bích, 

điện thoại: 0938.681.566 

3. Hồ sơ đăng ký và nội dung các vòng thi: theo thông báo đính kèm 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đề nghị Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi 

thông tin về cuộc thi  “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 

2020” đến các đối tượng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết, tham gia./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên;        

- BGĐ Sở;   

- Lưu: VT, QLVH&DSVH(Tr)  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Huỳnh Đức Dũng 
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