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V/v hỗ trợ thông tin, tuyên truyền sự kiện  

Ngày hội giao lưu Văn hóa, thể thao  

và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào  

lần thứ III, tại tỉnh Điện Biên 

 Điện Biên, ngày        tháng 8 năm 2022 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố  

trong cả nước. 

Thực hiện Kế hoạch số 2475/KH-UBND ngày 07/8/2022 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu Văn hóa, thể thao và Du lịch vùng biên 

giới Việt Nam - Lào lần thứ III, tại tỉnh Điện Biên. 

Nhằm tôn vinh, quảng bá và giới thiệu nét văn hóa đặc sắc; giới thiệu tiềm năng 

phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh Điện Biên, cũng như giới thiệu hình ảnh 

mảnh đất, con người Điện Biên anh hùng; đồng thời tìm kiếm cơ hội xúc tiến đầu tư, 

quảng bá du lịch đến với Nhân dân cả nước, du khách trong nước và quốc tế. Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu Văn hóa, thể thao và Du 

lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, tại tỉnh Điện Biên.  

Ngày hội có sự tham gia giao lưu 10 tỉnh của Việt Nam, gồm: Điện Biên, Sơn La, 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 

Kon Tum và mời 10 tỉnh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có chung tuyến biên 

giới với Việt Nam, gồm: Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Át Ta Pư, Sê Kông, Xiêng 

Khoảng, Bô Ly Khăm Say, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phong Sa Lỳ. 

Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 23/9 đến ngày 25/9/2022, tại thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Để thông tin, quảng bá rộng rãi về sự kiện nêu trên đến với người dân, doanh nghiệp, 

du khách trong và ngoài nước, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên rất mong Sở 

Thông tin và Truyền thông 63 tỉnh, thành phố trong cả nước hỗ trợ tuyên truyền sự kiện trên; 

đặc biệt là các tỉnh có chung tuyến biên giới với nước bạn Lào, gồm: Sơn La, Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum có 

Kế hoạch tuyên truyền sâu, rộng sự kiện trên đến đông đảo người dân trong tỉnh. (Có Kế 

hoạch số 2475/KH-UBND ngày 07/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên gửi kèm). 

Rất mong nhận được sự hỗ trợ, tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông các 

tỉnh, thành phố trong cả nước, nhằm góp phần làm cho Ngày hội giao lưu Văn hóa, thể 

thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, tại tỉnh Điện Biên thành công 

tốt đẹp. 

 Xin trân trọng cảm ơn!. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Văn hóa, TT&DL (để p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, BCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Cường 
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