
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:  1424 /SVHTTDL-QLDL 

V/v phối hợp thực hiện Videoclip cho  

Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm 

OCOP Hà Tĩnh lần thứ I 

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 12 năm 2020 

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. 
 

  

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 8/7/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP 

Hà Tĩnh lần thứ I và Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 về việc 

thành lập và phân công nhiệm vụ các tiểu ban phục vụ Hội thi Ẩm thực hướng 

tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ I. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh cử phóng viên tham gia ghi hình, dàn dựng 02 Videoclip với nội dung cụ 

thể như sau: 

- 01 Video clip 10 - 12 phút ghi lại vòng thi sơ khảo diễn ra tại các huyện, thị 

xã và thành phố để trình chiếu tại buổi lễ khai mạc Hội thi và tuyên truyền trên 

sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. 

- 01 Video clip 10 - 12 phút tổng hợp các hoạt động Liên hoan ẩm thực tại 

vòng thi chung kết Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm Ocop Hà Tĩnh lần thứ 

nhất dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 23/11/2020, tại thành phố Hà Tĩnh. 

Về lịch vòng  thi sơ khảo của các địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch sẽ có có thông báo đến bộ phận được giao phụ trách của Đài Phát thanh truyền 

hình tỉnh. Thông tin chi tiết liên hệ bà Nguyễn Thị Cẩm Anh, chuyên viên phòng 

Quản lý Du lịch, điện thoại: 0948125785; Email: nguyencamanh257@gmail.com./. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đ/c Đặng Ngọc Sơn, PCTUBND tỉnh, Tr Ban 

TC ( để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi; 

- Văn phòng ĐPNTM tỉnh ( để phối hợp); 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã thành phố; 

- Lưu: VT, QLDL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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