
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SVHTTDL-QLDL Tây Ninh, ngày        tháng 6 năm 2019 

V/v sao gửi thông tin Cuộc thi và 

 triển lãm ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2019 

 

            

Kính gửi: 

 - Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch; 

 - Hiệp Hội Du lịch tỉnh; 

 - Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố; 

- Doanh nghiệp du lịch. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh nhận được Kế hoạch số 

1738/KH-SVHTTDL, ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Bến 

Tre năm 2019 Chủ đề “Đất và người Bến Tre trên quê hương Xứ Dừa”. Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sao gửi Kế hoạch số 1738/KH-SVHTTDL và các văn 

bản liên quan đến Cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2019 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre đến Trung tâm Thông tin Xúc tiến du 

lịch, các Hội và phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thành phố, quý doanh 

nghiệp. 

Tài liệu về Cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2019 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre được đăng tải tại mục “Thông 

báo” trên Trang web Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh. 

Địa chỉ:  https://sovhttdl.tayninh.gov.vn 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp biết và tham gia Cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Bến Tre 

năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 

Trân trọng./. 

 

   Nơi nhận:  

- Như trên;    

- BGĐ; 

- Lưu: VT, QLDL.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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