
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1434 /SVHTTDL-QLVH 
V/v phối hợp tổ chức Chương trình tri ân 

khách hàng - Tự hào quê hương. 

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 12 năm 2020 

 

              Kính gửi:    

                             -    Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

                             -    Các cơ quan truyền thông, báo chí trong tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 8241/UBND-VX1 ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức Chương trình tri ân khách hàng - Tự hào quê 

hương do Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast tổ chức, 

cụ thể: 

- Đêm đại nhạc hội được tổ chức vào tối ngày 11/12/2020 tại Quảng trường 

Thành Sen;  

- Các hoạt động khác nằm trong khuôn khổ chương trình được tổ chức từ 

ngày 11/12/2020 đến 20/12/2020 tại Sảnh Khách Sạn Vinpearl Hà Tĩnh và 

Showroom VinFast Hà Tĩnh. 

Để Chương trình diễn ra thuận lợi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Tĩnh phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên 

quan tạo điều kiện và hỗ trợ Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ 

VinFast trong công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện chương trình. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Các cơ quan truyền thông, báo chí 

trong tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện hỗ trợ cho Công ty TNHH 

Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast trong việc tuyên truyền, thông tin 

sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về Chương trình “Tự hào quê 

hương”. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Các cơ quan 

truyền thông, báo chí trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Phòng VH-TT; Trung tâm VH-TT các huyện, 

thành phố, thị xã; 

- Lưu: VT, QLVH; 

- Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 Trần Xuân Lương 
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