
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /SVHTT&DL-QLDL 
V/v hỗ trợ tuyên truyền, giới 

thiệu cuộc thi thiết kế biểu tượng 
(Logo) và khẩu hiệu (Slogan) về 

du lịch và Cuộc thi ảnh đẹp du 
lịch Bắc Yên năm 2020 

Sơn La, ngày    tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  
 -  Hội Mỹ thuật Việt Nam; 

 -  Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; 
 -  Các Sở VHTTDL; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố; 
 -  Các cơ quan, báo chí, truyền hình trong tỉnh; 

 - Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La; 
 - Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố. 

Ngày 05/5/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La nhận được 
công văn số 770/UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên 

về việc hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu tham gia cuộc thi thiết kế biểu tượng 
(Logo) và khẩu hiệu (Slogan) về du lịch và Cuộc thi ảnh đẹp du lịch huyện Bắc 

Yên năm 2020. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La trân trọng đề nghị các cơ quan, 

đơn vị hỗ trợ tuyên truyền, thông báo thể lệ cuộc thi thiết kế biểu tượng (Logo) 
và khẩu hiệu (Slogan) về du lịch và Cuộc thi ảnh đẹp du lịch huyện Bắc Yên 

năm 2020  trên các phương tiện truyền thông của các cơ quan, đơn vị đồng thời 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia 

cuộc thi. 

 (Kèm theo công văn 770/UBND ngày 04/5/2020, kế hoạch và thể lệ các 

cuộc thi của UBND huyện Bắc Yên) 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu VT, QLDL (N, 15b). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Ngân Hoàn 
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