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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1392 /SVHTTDL-DL 

V/v hỗ trợ cử người tham gia làm Trưởng 

Ban Giám khảo Hội thi Ẩm thực hướng tới 

sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ I cấp tỉnh 

(lần 2). 

         Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2020    

 

                                          Kính gửi: Tổng cục Du lịch 

 
 

Ngày 27/7/2020, sở Văn hoa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 

873/SVHTTDL-DL về việc hỗ trợ cử người tham gia làm trưởng ban giám khảo 

Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất cấp tỉnh gửi 

Tổng cục Du lịch, tuy nhiên do bùng phát dịch Covid -19 lần 2 tại thành phố Đà 

Nẵng và một số tỉnh thành trên cả nước nên phải tạm dừng tất cả các hoạt động 

tập trung đông người để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

Đến nay, được phép của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tổ chức Hội thi, thời gian 

dự kiến cuối tháng 12, để giúp Hội thi được diễn ra thành công, hiệu quả và đảm 

bảo được đúng mục đích ý nghĩa đề ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề 

nghị Tổng cục Du lịch tạo điều kiện giúp cử 01 chuyên gia làm Trưởng ban Giám 

khảo của Hội thi ( thời gian tổ chức cụ thể, Sở sẽ có văn bản thông báo sau). 

        Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ và ý kiến phản hồi của Tổng cục 

Du lich. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLDL; 

- Gửi: Bản giấy + điện tử. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Trần Sáng 
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