
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: 1191 /SVHTTDL-DL 

V/v đề nghị đưa tin về Hoạt động xúc tiến 

du lịch Hà Tĩnh với các tỉnh Tây Bắc. 

     Hà Tĩnh, ngày23 tháng  11  năm 2018    

 

Kính gửi:  

- Ban Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam 

- Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam 
 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát tri n 

 u lịch Hà Tĩnh đến năm 202  và nh ng năm tiếp th o; Sở Văn hóa, Th  thao và 

Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa, Th  thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức 

Hội nghị xúc tiến  u lịch Hà Tĩnh với 8 tỉnh Tây Bắc năm 2018, vào ngày 

27/11/2018 tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Chương trình nhằm mục đích đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm 

năng thế mạnh, các đi m đến, các sản phẩm  u lịch của tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời 

cung cấp thông tin về các  ịch vụ  u lịch của Hà Tĩnh và tăng cường hợp tác 

gi a  oanh nghiệp  u lịch Hà Tĩnh với các  oanh nghiệp kinh  oanh  ịch vụ  u 

lịch, l  hành tại các tỉnh Tây Bắc nhằm thu hút khách  u lịch đến với Hà Tĩnh 

và ngược lại. 

Sở Văn hóa, Th  thao và Du lịch Hà Tĩnh kính đề nghị Đài Truyền hình 

Việt Nam bố trí đưa tin và phát sóng về Hoạt động xúc tiến  u lịch Hà Tĩnh với 

các tỉnh Tây Bắc, phát sóng vào Chương trình Thời sự lúc 19h ngày 27/11/2018. 

(hình ảnh và tin do Phóng viên VTV thường trú tại Hà Tĩnh thực hiện). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Đài./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, NVDL; 

- Gửi: Bản giấy + điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 

 Lê Trần Sáng 
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