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 ỘNG HÒA XÃ HỘI  HỦ NGHĨA VIỆ  NAM 

 Độc lập -  ự do- Hạnh phúc 

Số:            /SVHTTDL-QLDL Vĩnh Long, ngày      tháng 5 năm 2021 

Về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi 

Giải nhiếp ảnh“Nét đẹp Du lịch Vĩnh Long” 

Lần II, năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 

Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa 

và Thể thao các tỉnh, thành phố. 

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 
      

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-SVHTTDL ngày 01/4/2021 của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức giải nhiếp ảnh Nét đẹp Du lịch 

Vĩnh Long lần thứ II, năm 2021, 

Theo đó, giải nhiếp ảnh trên đã được phát động và tổ chức tiếp nhận tác phẩm 

dự thi từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 10/5/2021. Ban Tổ chức giải dự kiến sẽ 

chấm, trao giải và trưng bày triển lãm vào trung tuần tháng 5/2021 tại sự kiện 

Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần II năm 2021. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nên sự kiện 

Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần II năm 2021 đã được thông báo dời vào thời 

gian thích hợp. 

Vì vậy, Ban tổ chức Giải nhiếp ảnh Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần II, năm 2021 

quyết định gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi cụ thể như sau: 

- Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 30/6/2021. 

- Chấm giải, tổ chức tổng kết, trao giải và trưng bày triển lãm: Dự kiến trung 

tuần tháng 7/2021. 

- Địa điểm tổng kết và trao giải: Ban Tổ chức giải thông báo sau. 

Nhận được công văn này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quý cơ 

quan hỗ trợ thông tin để góp phần tạo nên thành công cho Giải nhiếp ảnh Du lịch 

lần II năm 2021 (Công văn này thay cho thông báo)./. 
 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT; QLDL. 
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