
HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI 
 

 
V/v khai thông tin hội viên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội 
 
 

Để hoàn thiện cơ sở dữ liệu về Hội viên của Hội Âm nhạc Hà Nội, xây dựng 
trang web và tiến tới làm kỷ yếu của Hội trong thời gian tới, đề nghị Hội viên khai 
thông tin và nộp một số nội dung sau: 

1. Khai thông tin hội viên bổ sung theo mẫu gửi kèm. 

2. Gửi kèm ảnh chụp chân dung đẹp, nghệ thuật 

3. Gửi từ 5-7 bài hát tâm đắc nhất (văn bản và âm thanh, hoặc youtube) 

Thông tin, bài hát và ảnh chân dung được gửi theo một trong hai hình thức 
sau: 

1. Gửi bản cứng kèm ảnh dán trên bản khai về văn phòng Hội Âm nhạc Hà 
Nội, số 19 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

2. Hội viên có thể gửi bản mềm kèm tập tin ảnh chân dung và các tác phẩm 
vào email: hoiamnhachanoi19@gmail.com và hoiamnhachn@gmail.com 

Thời gian hoàn thành từ tháng 4 đến cuối tháng 7 năm 2020. 

Hội Âm nhạc Hà Nội rất mong các nhạc sĩ hoàn thành đúng thời hạn để Hội 
có thể cập nhật website và quảng bá các tác phẩm của hội viên trong thời gian tới. 

Trân trọng cảm ơn! 

CHỦ TỊCH 

 

                      (đã ký) 

 

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh 

 

  



HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI 
 

               
             PHIẾU THÔNG TIN HỘI VIÊN 
 
 
Họ và tên:                                     Tên khác: 
Ngày tháng năm sinh: 
Nam:                                                                  Nữ:  
Quê quán: 
Chỗ ở hiện nay: 
Điện thoại: 
Đảng viên Đảng CSVN: 
Khen thưởng: tên, số lượng: Huân chương:……………………………………….. 
                                              Huy chương: ……………………………………….. 
Hoạt động âm nhạc trong lĩnh vực: 
Sáng tác:      Đào tạo: 
Biểu diễn:     Lý luận: 
Hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội từ năm: …………………………………………... 
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 
Tác phẩm, giải thưởng (nêu 5 tác phẩm nổi bật nhất): 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
Giải thưởng Hồ Chí Minh:   Giải thưởng Nhà nước: 
Thông tin thêm về tác giả: 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
                                                                   Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 
                                                                                             Ký tên 
 

Ảnh 


