
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ DU LỊCH 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /SDL-QLLH               Nghệ An, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v tham gia Giải thưởng toàn quốc 

 về thông tin đối ngoại lần thứ VIII 

 

 

             Kính gửi:      

                             - Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng Sở Du lịch; 

        - Ban Quản lý dự án TIIGP2; 

        - Hiệp hội Du lịch Nghệ An;         

        - Ban quản lý các điểm du lịch; 

        - Các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch  

trên địa bàn tỉnh. 

Sở Du lịch nhận được công văn số 799-CV/BTGTU ngày 18/7/2022 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An về việc đôn đốc tham gia Giải thưởng toàn quốc về 

thông tin đối ngoại lần thứ VIII. 

Sở Du lịch thông báo và đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng 

các phòng Sở; Ban Quản lý dự án TIIGP2; Hiệp hội Du lịch; Ban Quản lý các điểm 

du lịch; các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức 

phổ biến, tuyên truyền nội dung thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối 

ngoại lần thứ VIII (tại https://ttdn.vn/giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-

ngoai/thong-bao-ve-giai-thuong-thong-tin-doi-ngoai-toan-quoc-lan-thu-viii-61636) 

và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động tích cực 

hưởng ứng đăng ký tham dự “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 

VIII”. 

Thời gian nhận tác phẩm trước ngày 01/8/2022 về Báo Nhân dân./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

- Giám đốc Sở                     (để báo cáo); 

- Các PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở (để đưa tin); 

- Lưu: VT, QLLH (Th).  

 
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thành An 
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