
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ DU LỊCH 

Số:            /SDL-QLLH 

V/v hỗ trợ tuyên truyền 
 cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An  

lần thứ III năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày          tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Tổng cục Du lịch; 

- Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và  

Thể thao các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch/Trung  

tâm Thông tin xúc tiến du lịch các tỉnh, thành phố; 

- Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố. 

 

Nhờ sự quan tâm hỗ trợ tuyên truyền của quý cơ quan, đơn vị, Cuộc thi Ảnh 

đẹp du lịch Nghệ An qua các lần tổ chức trước đều đạt kết quả thành công tốt đẹp. 

Phát huy những thành quả đó, năm 2021 nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng 

bá du lịch Nghệ An và đổi mới nguồn dữ liệu ảnh phục vụ công tác xúc tiến, quảng 

bá, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An 

tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021 với chủ đề “Du lịch 

Nghệ An – Góc nhìn mới, trải nghiệm mới”. 

Để cuộc thi thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nghệ sỹ 

nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên và những người yêu thích du lịch Nghệ An 

trong cả nước tham gia sáng tác và gửi tác phẩm ảnh dự thi, Sở Du lịch Nghệ An 

kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc thi, 

Thể lệ cuộc thi trên các phương tiện tuyên truyền của cơ quan, đơn vị mình (có 

Thông báo phát động và Thể lệ cuộc thi gửi kèm). 

Sở Du lịch Nghệ An rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của quý 

cơ quan, đơn vị để cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Phó GĐ Sở; 
- Lưu: VT, QLLH (Đức). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 
Nguyễn Mạnh Lợi 
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