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Số:            /SVHTTDL-QLDL 
V/v đề nghị hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá 

cuộc thi ảnh nghệ thuật “ Vẻ đẹp du lịch 

Lai Châu” năm 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày        tháng 01 năm 2021 

                     
   Kính gửi:  

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; 

- Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố; 

- Sở Du lịch các tỉnh, thành phố. 

 

Nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, nét độc đáo 

của thiên nhiên, con người, truyền thống lịch sử, duy trì, giữ gìn phát huy bản sắc 

văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của quê hương miền đất, 

con người Lai Châu đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh, gắn với quảng bá, phát 

triển du lịch trên địa bàn tỉnh.  

Để góp phần thành công cho cuộc thi ảnh nghệ thuật “ Vẻ đẹp du lịch Lai 

Châu” năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu kính mong Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao/ Sở Du lịch các tỉnh, thành 

phố hỗ trợ quảng bá, giới thiệu cuộc thi tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng.  

(Sao gửi kèm theo Kế hoạch, Thể lệ, Phiếu đăng ký tham gia dự thi). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Sở. Mọi thông tin liên 

lạc xin vui lòng liên hệ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu (phòng Quản lý 

Du lịch, tầng 6 nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, ĐT: 

0231.3877.727, hoặc đồng chí Lê Văn Tranh: ĐT 0946. 814. 586, email: phòng 

qldl.sovhttdl@laichau.gov.vn). 

Trên đây là nội dung công văn đề nghị hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá cuộc thi 

ảnh nghệ thuật “ Vẻ đẹp du lịch Lai Châu” năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Lai Châu đề nghị các Sở quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tẩn Thị Quế 
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