
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 
Số:           /UBND 

V/v hỗ trợ tuyên truyền, 
giới thiệu tham gia cuộc thi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

  

                 Kính gửi:   

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; 
- Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La. 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 2150/KH-UBND ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân 
dân huyện về tổ chức cuộc thi thiết kế Biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) 

về du lịch huyện Bắc Yên chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI; Kế 
hoạch số 2328/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên 

về việc tổ chức cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Bắc Yên năm 2020.  

 Đây là những cuộc thi có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng và giới thiệu, 

quảng bá hình ảnh về con người, văn hóa, thiên nhiên của huyện Bắc Yên tới 
đông đảo du khách trong nước và quốc tế đồng thời xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống nhận diện thương hiệu du lịch Bắc Yên, tôn vinh các tác giả, các cá nhân, 
đơn vị trong hoạt động lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, góp phần nâng cao chất 

lượng thẩm mỹ cho các tác phẩm ảnh nghệ thuật trong địa bàn huyên.  

 Nhằm huy động đông đảo các tập thể, cá nhân tham gia dự thi, góp phần tổ 

chức các cuộc thi thành công, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên trân trọng đề nghị 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn 
La hỗ trợ về mặt truyền thông, giới thiệu tới đông đảo nhân dân trong và ngoài 

tỉnh tham gia hai cuộc thi trên (có các thể lệ và kế hoạch gửi kèm). 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên trân trọng đề nghị của Quý cơ quan, tổ 

chức quan tâm phối hợp để các cuộc thi thành công tốt đẹp. Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Thào A Mua 
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