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Kính gửi: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Chương trình Quảng bá, Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh năm 

2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tổ chức cuộc 

thi báo chí "Viết về Du lịch Hà Tĩnh".  

Đây là cuộc thi có ý nghĩa giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, văn 

hóa, nét đẹp về cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm du 

lịch đặc trưng của Hà Tĩnh đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp 

phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Hà Tĩnh thành ngành kinh tế quan 

trọng vào năm 2020 và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025.  

Để đạt được mục đích của cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà 

Tĩnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thị thành 

phố quan tâm, chỉ đạo mỗi đơn vị tham gia viết 3 - 5 tác phẩm báo chí  về Du 

lịch Hà Tĩnh để đăng, phát trên các loại hình báo chí Trung ương và địa phương, 

gửi Ban tổ chức cuộc thi (theo Thể lệ cuộc thi gửi kèm). Đây là nội dung sẽ đưa 

vào bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm đối với các Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông các huyện, thị, thành phố. 

Nhận được công văn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP; 

- Gửi bản giấy + điện tử. 
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 Đã ký 
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