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THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian tổ chức 

Cuộc thi Video clip giới thiệu du lịch Bến Tre 

 

Cuộc thi Video clip giới thiệu du lịch Bến Tre được phát động từ ngày 12 

tháng 5 năm 2020. Sau thời gian triển khai đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, 

hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo các tác giả. Tuy nhiên do điều kiện tình hình 

diễn biến dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam nói chung 

và Bến Tre nói riêng, các sự kiện liên quan đến hoạt động du lịch đa phần bị hạn 

chế nhằm đảm bảo công tác phòng chóng dịch trên toàn cộng đồng. 

Do đó nhằm có thêm thời gian thu hút thêm nhiều tác giả cũng như đảm bảo 

số lượng, chất lượng tác phẩm tham gia dự thi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thông báo gian hạn thời gian tổ chức Cuộc thi Video clip giới thiệu du lịch Bến Tre 

như sau: 

1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31/8/2021. 

2. Thời gian tổ chức chấm giải: dự kiến đầu tháng 9/2021. 

3. Thời gian tổ chức trao giải: dự kiến trong tháng 9/2021 (nhân sự kiện kỷ 

niệm ngày du lịch thế giới). 

Các nội dung thực hiện khác không thay đổi. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng 

tham gia nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở VHTTDL, Sở DL các tỉnh/thành phố; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện/thành phố; 

- Phòng VHTT các huyện/thành phố; 

- Trung tâm VHTT các huyện/thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc sở; 

- Thành viên BTC, BGK, TGV; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bàn 
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