
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

   Số:        /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v hỗ trợ tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban  

và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

        Hưng Yên, ngày      tháng  12  năm 2021 

 
 

                          Kính gửi:    

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

 Để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người, tiềm năng, 

thế mạnh; bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống các dân tộc về Lễ hội Hoa 

Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 theo Công văn số 

3134/SVHTTDL-NVVH ngày 14/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Điện Biên về việc hỗ trợ tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người 

đẹp Hoa Ban năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: 

1. Văn phòng Sở đăng tải Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi 

Người đẹp Hoa Ban năm 2022 của tỉnh Điện Biên trên Cổng thông tin điện tử 

của Sở để thông tin rộng rãi đến đông đảo cán bộ và nhân dân trong tỉnh được 

biết. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tuyên truyền trên các 

website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử; trên chuyên trang, chuyên mục 

các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người 

đẹp Hoa Ban năm 2022 của tỉnh Điện Biên nhằm thu hút nhân dân, du khách 

trong và ngoài nước. 

 (Gửi kèm Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 22/11/2021 Tổ chức Lễ hội 

Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên). 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: QLVHGĐ, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 
 

 
 

Đào Mạnh Huân 
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