
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SVHTTDL-NVVH     Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2022 

V/v đề nghị hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi 

ảnh nghệ thuật với chủ đề “Về miền Di 

tích, danh thắng xứ Thanh” 

 

 

  
 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ 

Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

   
Ngày 23/8/2022, Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa có văn bản số 

122/CV-VHNT ngày 23/8/2022 về việc hỗ trợ, phổ biến tuyên truyền cuộc thi 

ảnh nghệ thuật với chủ đề “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh” nhằm mục 

đích quảng bá hình ảnh, những nét đẹp đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, danh 

lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa và con người Xứ Thanh đến bạn bè trong nước 

và quốc tế; để lựa chọn được những tác phẩm ảnh đẹp về Thanh Hóa phục vụ 

công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch và các nhiệm vụ chính trị, công 

tác đối đội, đối ngoại của tỉnh. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa kính đề nghị Quý cơ quan hỗ 

trợ tuyên truyền, phổ biến thông tin về Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi “Về miền Di tích, 

danh thắng xứ Thanh” trên các phương tiện truyền thông của đơn vị đồng thời 

khuyến khích các nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của địa 

phương biết, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

Sở Văn hóa và Thể thao Thanh Hóa rất mong nhận được sự quan tâm, 

phối hợp của Quý cơ quan./. 
 

(Gửi kèm Công văn số 122/CV-VHNT ngày 23/8/2022; Kế hoạch, Thể lệ cuộc 

thi “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh” của Hội Văn học Nghệ thuật 

Thanh Hóa) 
 

 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa (để biết); 

- Lưu VT, NVVH, Thanh. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Đỗ Quang Trọng 
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