
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:              / TB- SVHTTDL 

V/v hỗ trợ thông báo Cuộc thi ảnh,video,clip  

 du lịch Lai Châu năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

   Kính gửi:  

 - Tổng cục Du lịch; 

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

phố; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lai Châu;  

- Báo Lai Châu;Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu 

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu; 

- UBND các huyện/thành phố tỉnh Lai Châu. 

Với mong muốn lựa chọn được các bức ảnh,video,clip đẹp về du lịch Lai 

Châu đảm bảo tính thẩm my,̃ nội dung phong phú hấp dẫn, tính đăc̣ thù trong công 

tác tuyên truyền, quảng bá du lic̣h, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh 

tế, văn hóa xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh. Đưa hình ảnh du lịch Lai 

Châu xuất hiện chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư. 

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

ứng cuộc thi ảnh,video,clip đẹp về du lịch Lai Châu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Lai Châu trân trọng đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu và 

thông báo thể lệ cuộc thi đến các tổ chức, cá nhận có khả năng tham gia cuộc thi 

(có thể lệ cuộc thi gửi kèm theo). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị để cuộc 

thi ảnh đẹp du lịch Lai Châu năm 2020 đạt hiệu quả ./. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VHTT các huyện/thành phố 

- Lưu: VT, QLDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Tẩn Thị Quế 
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