
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

S            SVHTTDL-TTXTDL Vĩnh Long, ngày        tháng  8  năm 2021 

V v hỗ trợ truyền thông, vận  

động tham gia cuộc thi “Giải Sáng tác 

Video clip và bài viết giới thiệu, cảm nhận 

về du lịch Vĩnh Long” năm 2021 

 

 

 

Kính gửi   

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

Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa Thể thao các 

tỉnh, thành ph ; 

- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Trung tâm Phát triển Du lịch 

các tỉnh, thành ph ; 

- Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Hiệp hội Du lịch ĐBSCL; Hiệp 

hội Du lịch các tỉnh, thành ph ; 

 

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-SVHTTDL-XTDL, ngày 17 tháng 8 năm 2021 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Giải Sáng tác Video clip và bài 

viết giới thiệu, cảm nhận về du lịch Vĩnh Long năm 2021. 

Nhằm tìm kiếm những tác phẩm, bài viết hay và ý nghĩa làm thông điệp đại 

diện cho hình ảnh du lịch Vĩnh Long, làm nổi bật thế mạnh du lịch sinh thái sông 

nước miệt vườn với các sản phẩm đa dạng và chất lượng, cùng nét văn hóa truyền 

th ng đặc sắc của tỉnh. Đồng thời, gửi tới du khách thông điệp du lịch Vĩnh Long 

là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. 

Trên tinh thần đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long kính đề nghị 

Quý cơ quan, đơn vị hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi trên cổng thông tin hoặc website 

của đơn vị, đồng thời thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ 

nhân viên, hội viên, sinh viên tham gia cuộc thi Giải Sáng tác Video clip và bài 

viết giới thiệu, cảm nhận về du lịch Vĩnh Long năm 2021 với chủ đề “Vĩnh Long 

nơi trải nghiệm của du khách”.  

Thông tin cuộc thi được đăng tải trên trang website  

- http://svhttdl.vinhlong.gov.vn 

- https://xuctiendulich.vinhlong.gov.vn;    https://vinhlongtourist.vn 

Rất mong nhận được sự quan tâm, ph i hợp của Quý cơ quan, đơn vị để 

cuộc thi diễn ra thành công t t đẹp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, XTDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Văn Giàu 
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