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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

Số:       /SVH,TTDL-XTDL 

V/v phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia 

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Vĩnh Phúc, ngày    tháng 9 năm 2022 

Kính gửi:  

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố; 
- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; 

- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh/thành phố; 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư; Trung tâm Thông tin xúc tiến Du 
lịch các tỉnh/thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch các tỉnh/thành phố; 
- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. 

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-SVHTTDL ngày 8 tháng 8 năm 2022 của 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp 

Du lịch Vĩnh Phúc” năm 2022. 

Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Phúc đến với du khách 

trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó tạo nguồn tư liệu phong phú cho các hoạt 

động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư phát triển du lịch. Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” 

năm 2022. 

Để thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân trong nước tham gia hưởng ứng 

cuộc thi, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng đề nghị Quý 

cơ quan/đơn vị hỗ trợ tuyên truyền, đăng tải Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch 

Vĩnh Phúc” năm 2022 trên trang thông tin điện tử của cơ quan/đơn vị và thông tin 

rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh 

đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” năm 2022 (Có Thể lệ Cuộc thi gửi kèm theo).   

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc rất mong nhận được sự 

quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan/đơn vị, sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác 

giả để góp phần vào sự thành công của Cuộc thi. 

Trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Thành viên BTC cuộc thi; 
- Lưu: VT, TTTTXTDL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Trần Thị Minh Lợi 
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