




























 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 
Số:           /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày         tháng  5  năm 2022 

V/v tuyên truyền, vận động tham 

gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm 
lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh 

Tuyên Quang năm 2022”  

 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                                                                                                                  

Căn cứ Văn bản số 02/BTCCT-TTXT ngày 29/4/2022 của Ban Tổ chức cuộc 

thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 về 

việc phối hợp, tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm lưu 

niệm, quà tặng du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022”. 

Để phát huy tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân trong việc 

tham gia sáng tác, thiết kế, sản xuất, làm phong phú thêm sản phẩm lưu niệm, quà 

tặng du lịch, kích cầu chi tiêu của du khách khi đến với tỉnh Tuyên Quang. 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất hàng thủ công, mỹ nghệ, các sản vật đặc trưng tiêu biểu của địa phương quản 

lý. Vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cuộc thi “Thiết kế 

sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022” theo Kế hoạch, 

Thể lệ cuộc thi gửi kèm theo Văn bản này. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi “Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng 

du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022” trên Cổng thông tin điện tử của huyện để các 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết, hưởng ứng tham gia cuộc thi. 

(Chi tiết có Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi kèm theo Văn bản này)  
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền rộng rãi, đồng thời 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế, sản 

xuất có nhu cầu đăng ký tham gia Cuộc thi. 

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện nội dung Văn bản này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; (Thực hiện) 
- Chủ tịch UBND huyện;  
- Các PCT UBND huyện; 
- Chánh VP, Phó CVP HĐND&UBND huyện; 
- CVKT; 
- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Vũ Đình Tân 
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