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Số:           /UBND-VHXH
V/v hỗ trợ thông tin tuyên truyền 

“Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh 
Long An năm 2022”

Long An, ngày       tháng  9  năm 2022

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố.

Nhằm tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động kích cầu, quảng bá xúc 
tiến về tiềm năng, thế mạnh du lịch Long An, UBND tỉnh Long An tổ chức “Tuần 
Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022” từ ngày 17/9 đến 21/9/2022 với chuỗi 
sự kiện, hoạt động hấp dẫn.

Để Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 được lan tỏa rộng rãi 
đến đông đảo người dân trên cả nước và thu hút được nhiều người tham gia; 
UBND tỉnh Long An trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố hỗ trợ chỉ đạo 
Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương 
thông tin tuyên truyền rộng rãi các nội dung, hoạt động “Tuần Văn hóa - Du lịch 
tỉnh Long An năm 2022” theo Thông cáo báo chí của tỉnh và đặt banner “Tuần 
Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An” lên Cổng thông tin điện tử và các trang thông 
tin thành phần của tỉnh, thành phố, liên kết đường dẫn đến trang Fangange Tuần 
Văn hóa - Du lịch Long An (https://www.facebook.com/Tu%E1%BA%A7n-
V%C4%83n-h%C3%B3a-Du-l%E1%BB%8Bch-Long-An-107525498736934).

UBND tỉnh Long An rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND 
các tỉnh, thành phố trong công tác tuyên truyền về Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh 
Long An năm 2022.

Trân trọng./.

(Đính kèm: Banner và Thông cáo báo chí “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh 
Long An năm 2022”)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Báo Long An, Đài PT và TH Long An;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Các phòng, ban, trung tâm thuộc VP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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Mẫu banner Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An
(Kèm theo Công văn số          /UBND-VHXH ngày      /9/2022 của UBND tỉnh Long An)

_________________
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