
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:2474 /SVHTTDL-QLVHGĐ 

V/v hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác 
phương án kiến trúc Cổng chào Khu du lịch 

quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Thuận, ngày 05 tháng 10 năm 2020 

 

         

Kính gửi: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, 
Thể thao; Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể 
thao và Du lịch các tỉnh/thành phố; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận; 
- Báo Bình Thuận. 

 

Thực hiện Thông báo số 207/TB-UBND, ngày 02/10/2020 của Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Bình Thuận về tổ chức Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc 
Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận (kèm Thông báo, hình 
ảnh vị trí).  

 Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng đông 
đảo của các tác giả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận kính đề nghị 
Quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ, thông báo nội Cuộc thi sáng tác phương 
án kiến trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến các 
tổ chức, cá nhân tại địa phương, đơn vị biết để tham gia. 

1. Thời gian Cuộc thi: Thời gian gửi tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày ban 
hành Thông báo 207/TB-UBND đến hết ngày 30/11/2020 (tính theo dấu bưu 
điện). Công khai trưng bày các tác phẩm dự thi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 
để lấy ý kiến Nhân dân trong 10 ngày làm việc (từ 01/12 đến 10/12/2020). Thời 
gian chấm thi, phê duyệt kết quả dự kiến từ ngày 16 - 25/12/2020. Thời gian dự 
kiến công bố kết quả và trao giải Cuộc thi khoảng từ 26-31/12/2020. 

  2. Nội dung thể lệ Cuộc thi: Xem tại Thông báo 1207/TB-UBND ngày 
02/10/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.  

 Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, số 86 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, 
Bình Thuận. 

 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận, số 86 Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết - Điện 
thoại: 0252. 3824.578; di động: 0918.795.680 (gặp Công Bình). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận rất mong được sự hỗ trợ của 
Quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- VP. UBND tỉnh; 
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; 
- Hội Kiến trúc sư tỉnh; 
- Lưu VT, QLVHGĐ (Bình)                       
  
 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
 
 
 

 
Võ Thành Huy 
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