
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:1226 /SVHTTDL-DL 

V/v đề nghị phối hợp ghi hình vòng chung kết 

Hội thi Nghiệp vụ Buồng và Hội thi Duyên 

dáng ngành Du lịch Hà Tĩnh năm 2018. 

     Hà Tĩnh, ngày 30 tháng  11  năm 2018    

Kính gửi:  Báo Hà Tĩnh. 
 

Thực hiện Chương trình phối hợp năm 2018 giữa Sở Văn hoá Thể thao và 

Du lịch với Báo Hà Tĩnh; nhằm triển khai thực hiện các hoạt động trong tuần lễ 

văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 240 ngày sinh và tưởng niệm 160 năm ngày 

mất của Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ; Sở Văn hóa, Thể thao & Du 

lịch và Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Buồng và Hội thi 

Duyên dáng ngành Du lịch Hà Tĩnh năm 2018,  

- Thời gian tổ chức: Ngày 13 tháng 12 năm 2018  

- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Vinpearl Hotel, thành phố Hà Tĩnh.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Báo Hà Tĩnh phối hợp ghi hình 

chương trình và phát trên Page Báo Hà Tĩnh Điện tử Chương trình chung kết Hội 

thi Nghiệp vụ Buồng và Hội thi Duyên dáng ngành Du lịch Hà Tĩnh năm 2018 diễn 

ra từ 19h00 ngày 13/12/2018.  

Kinh phí thực hiện ghi hình và phát sóng, đề nghị Báo Hà Tĩnh trích từ nguồn 

kinh phí Chính sách khuyến khích phát triển du lịch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh 

phân bổ cho Báo trong năm 2018.  

Đề nghị Quý Báo xác nhận việc thực hiện và bộ phận thực hiện cho Sở Văn 

hoá Thể thao và Du lịch trước ngày 06/12/2018 để Sở chuẩn bị các điều kiện phối 

hợp được chu đáo. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Báo./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- 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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