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Số: 561/SVHTT&DL-QLDL 
V/v hỗ trợ tuyên truyền, vận động 

tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp 
du lịch thành phố Sơn La” năm 2021 

Sơn La, ngày 19 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

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

 - Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu; 
 - Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

 - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh; 
 - Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; 

 - Văn phòng Sở VHTT&DL; 

Ngày 08/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La nhận được kế 

hoạch số 132/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La 
về việc tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La” năm 

2021. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La thông báo tới các cơ quan, đơn vị  
nắm bắt và phối hợp thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến cuộc thi đến các tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn các tỉnh, thành phố; cung cấp thông tin về cuộc thi trên trang website của đơn 

vị; vận động các tác giả tại địa phương quan tâm và hưởng ứng tham gia cuộc thi 
ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp du lịch thành phố Sơn La” năm 2021. 

  2. Văn phòng Sở: Đăng tải thông tin cuộc thi lên trang thông tin điện tử 
của Sở VHTT&DL Sơn La https://vhttdl.sonla.gov.vn/. 

(Gửi kèm theo hoạch số 132/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Sơn La). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chỉ 
đạo, triển khai hỗ trợ tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vẻ 

đẹp du lịch thành phố Sơn La” năm 2021. 

Trân trọng đề nghị./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND thành phố Sơn La; 

- Lưu VT, QLDL (N, 15b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Hoàng Ngân Hoàn 
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