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Số: 557 /SVHTTDL-NVDL 

V/v trả lời đề nghị của Công ty TNHH 

Hãng phim Bình Dương 

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 6 năm 2019 

Kính gửi: Công ty TNHH Hãng phim Bình Dương. 
 

Phúc đáp Văn bản số 090/CV-HPBD ngày 30/05/2019 của Công ty TNHH 

Hãng phim Bình Dương về việc thực hiện Ký sự truyền hình “Du lịch biển và 

văn hóa ẩm thực Việt Nam”, sau khi xem xét Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

có ý kiến như sau: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu cho đoàn làm phim một số 

khu du lịch nổi tiếng, một số nhà hàng, khách sạn, resort chất lượng tốt với các 

thông tin chi tiết để đoàn làm phim tiện liên lạc thực hiện (có danh sách chi tiết 

kèm theo). Ngoài ra trong quá trình triển khai thực hiện cần có sự phối hợp đề 

nghị đoàn làm phim liên lạc trực tiếp với Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn 

hóa – Du lịch, điện thoại: 02393.686.234 (Sở đã có văn bản số 464/SVHTTDL-

DL ngày 22/5/2019 gửi Trung tâm đề nghị cử người phối hợp thực hiện với 

hãng phim Bình Dương) 

2. Về đề nghị xin hỗ trợ kinh phí để thực hiện ký sự truyền hình “du lịch 

biển và văn hóa ẩm thực Việt Nam” đây là nội dung cần thiết đối với tỉnh, tuy 

vậy do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa được bố trí nguồn kinh phí thực 

hiện nội dung này. Vì vậy Sở không thể hỗ trợ được kinh phí cho đoàn làm 

phim. 

Trân trọng./. 

 

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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