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Sơn La, ngày 29 tháng 05 năm 2020

V/v tuyên truyền, hưởng ứng tham gia
cuộc thi Clip quảng bá du lịch Việt Nam

Kính gửi:
- Báo Sơn La;
- Đài PTTH tỉnh;
- VNPT Sơn La;
- Hiệp hội du lịch tỉnh;
- Ban quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Hội Liên hiệp VHNT tỉnh;
- Trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh;
- Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh;
- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh;
- Văn phòng Sở VHTT&DL;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố.
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố.
Căn cứ công văn số 570/TCDL-TTDL ngày 21/5/2020 của Tổng cục Du
lịch về tuyên truyền cuộc thi Clip quảng bá du lịch Việt Nam;
Cuộc thi Clip quảng bá du lịch Việt Nam được tổ chức nhằm hướng tới
kỷ niệm 60 năm ngày Du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2020) và góp phần
quảng bá văn hóa, đất nước, con người, du lịch Việt Nam đến với du khách
trong nước và quốc tế. Cuộc thi được tổ chức phát động trong toàn quốc với
chủ đề khám phá vẻ đẹp của đất nước, con người, văn hóa và các điểm đến du
lịch Việt Nam, các tác phẩm thể hiện phong cảnh đẹp và những trải nghiệm
thú vị, kể về những câu truyện truyền cảm hứng, sáng tạo và vui vẻ qua các
điểm du lịch được trải nghiệm.
Để cuộc thi được tổ chức thành công và có những tác phẩm của Sơn La
tham gia cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tuyên truyền,
tham gia cuộc thi Clip quảng bá du lịch Việt Nam với các nội dung cụ thể sau:
1. Các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến cuộc thi trên
các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử du lịch Sơn
La (http://dulich.sonla.gov.vn/), cổng du lịch thông minh tỉnh Sơn
La (mysonla.vn). Động viên cán bộ, hội viên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du

lịch và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi tại đơn vị, địa
phương (theo thông tin báo chí và thể lệ cuộc thi gửi kèm);
2. Thời gian nhận Clip dự thi: Ngày 15/6/2020. Gửi qua địa chỉ
Email:tmd@vietnamtourism.gov.vn. Nội dung email ghi rõ: Tên tác phẩm/tác
giả; số thứ tự Clip/tổng số Clip gửi (mỗi tác giả không quá 5 Clip).
3. Mọi chi tiết xin liên hệ: Đc Vũ Ngọc Tú, Vụ thị trường du lịch, Tổng
cục Du lịch (Điện thoại: 0946.640.180, máy bàn: 024.39423760 - máy lẻ:
171).
(Đề nghị Văn phòng Sở: Đăng tải thông tin cuộc thi lên trang thông tin
điện tử của Sở VHTTDL Sơn La https://vhttdl.sonla.gov.vn/).
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp
chỉ đạo, triển khai thực hiện và hưởng ứng tham gia cuộc thi Clip quảng bá du
lịch Việt Nam.
Trân trọng đề nghị./.
Nơi nhận:
- Tổng cục Du lịch;
- Như đề gửi;
- Lưu: VT, QLDL (Tr.03b).
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