
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:          /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v thông báo kết quả xét, tặng  

"Giải thưởng Tân Trào" lần thứ  4, năm 2023   

Tuyên Quang, ngày      tháng 02 năm 2023 

  

                  Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

   Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 4, năm 2023; Quyết định số 

1759/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội 

đồng cấp tỉnh xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 4, năm 2023 (Sau đây gọi 

tắt là Hội đồng cấp tỉnh);   

 Ngày 22/02/2023, Hội đồng cấp tỉnh xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần 

thứ 4, năm 2023 đã tiến hành họp xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" cho 07 tác phẩm, 

cụm tác phẩm/công trình, cụm công trình của 07 tác giả, nhóm tác giả. Kết quả 07 

tác phẩm, cụm tác phẩm/công trình, cụm công trình của 07 tác giả, nhóm tác giả 

được Hội đồng cấp tỉnh xét, bỏ phiếu đủ điều kiện đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh 

trao tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 4, năm 2023 (có danh sách kèm theo).  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh 

trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải thông báo danh sách các tác phẩm, nhóm tác 

phẩm/công trình, cụm công trình được Hội đồng cấp tỉnh lựa chọn, đủ điều kiện đề 

nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 4, năm 2023 trên 

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo Tuyên Quang, Đài Phát 

thanh và Tuyền hình tỉnh để lấy ý kiến của nhân dân theo quy định./.  

 Mọi ý kiến xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 157, đường 17/8, 

phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang) trước ngày 10/3/2023. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên (t/b); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLVHGĐ, VP Sở; 

- Lưu VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Âu Thị Mai 
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DANH SÁCH 

Tác phẩm, nhóm tác phẩm; công trình, cụm công trình  

đủ điều kiện trình UBND tỉnh tặng "Giải thưởng Tân Trào" 

lần thứ 4, năm 2023  
 

(Kèm theo Văn bản số       /SVHTTDL-QLVHGĐ ngày      /02/2023 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Số 

TT 

Tên tác phẩm, cụm tác phẩm/ 

công trình, cụm công trình 

Họ và tên tác giả/nhóm tác 

giả 
Ghi chú 

1 
Tác phẩm: Tiểu thuyết: Rễ rừng, 

NXB Quân đội nhân dân, năm 2021.    
Tác giả: Đỗ Anh Mỹ   

2 

Tác phẩm: Phong tục lấy rể kế thế 

của người Tày ở Tuyên Quang, NXB 

Văn hóa Dân tộc 2020. 

Tác giả: Tống Đại Hồng   

3 
Tác phẩm: Tập thơ: Giấc mơ hạt 

thóc, NXB Hội Nhà văn, năm 2005.                                    
Tác giả: Đinh Công Thuỷ  

4 

Cụm tác phẩm âm nhạc:   

- Điệu hát then tới đảo Trường Sa               

- Chung tay xây dựng quê hương  

- Khúc hát từ Quảng trường   

- Tiếng đàn Then   

Tác giả: Tăng Thình  

5 
Tác phẩm: Tập thơ:  Đôi mắt đợi, 

NXB Văn học, năm 2021       
Tác giả: Tạ Bá Hương  

6 

Đề tài khoa học xã hội và nhân văn 

cấp tỉnh “Nghiên cứu, biên soạn, xuất 

bản Từ điển Tuyên Quang” 

Nhóm tác giả: Nguyễn Văn 

Sơn, Tạ Đức Tuyên cùng 

nhóm nghiên cứu 

 

7 

Đề tài khoa học xã hội và nhân văn 

cấp tỉnh “Nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp nâng cao chất lượng công tác 

thông tin, tuyên truyền trên Báo Tuyên 

Quang” 

Nhóm tác giả: Ngô Thị Thu 

Hà cùng nhóm nghên cứu 
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