
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

         Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v hỗ trợ tuyên truyền, thông báo cuộc thi 

viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong 

tôi” năm 2021 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2021 
 

 

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa – Thể thao/ Sở 

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

thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-

UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc tổ chức cuộc thi viết về câu chuyện 

du lịch “Quảng Trị trong tôi” năm 2021.  

Để thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tổ chức, cá 

nhân những người yêu thích du lịch trong cả nước đối với cuộc thi, góp phần 

tuyên truyền về mảnh đất, con người, truyền thống cách mạng và tiềm năng du 

lịch tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị kính đề nghị 

các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa – Thể thao; Sở Văn hóa, Thể 

thao, Du lịch và Thông tin; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quan tâm hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến, thông tin rộng rãi để cán bộ và 

nhân dân trên địa bàn biết, hưởng ứng và tham gia cuộc thi đạt kết quả cao. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc 

tổ chức cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi” năm 2021 của 

UBND tỉnh Quảng Trị) 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị kính đề nghị các cơ quan, đơn 

vị quan tâm hỗ trợ./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Giám đốc Sở; 
- Lưu VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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