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Điện Biên, ngày     tháng 8 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội 

 về Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới 

Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1718/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc 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, năm 2022; 

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, năm 2022 (sau 

đây gọi tắt là Ngày hội). 

Chuyên mục của Cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội về Ngày 

hội được xây dựng nhằm tuyên truyền quảng bá về Ngày hội về vùng đất và con 

người Điện Biên đến với đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trân trọng thông báo tới 

Quý cơ quan biết, hỗ trợ phổ biến và khai thác sử dụng. Địa chỉ đường dẫn của 

các trang như sau: 

1. Website:  https://svhttdl.dienbien.gov.vn/portal/Home/default.aspx 

2. Chuyên mục: http://svhttdl.dienbien.gov.vn/portal/KenhTin/Ngayhoi 

3. Facebook: https://www.facebook.com/svhttdltinhdienbien 

4. Fanpage Ngày hội: https://www.facebook.com/Ngayhoivietlao 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên rất mong nhận được sự 

quan tâm, phối hợp thực hiện của Quý Sở. Trân trọng./. 

  Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Ngày hội (B/cáo); 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Vụ Văn hóa, Dân tộc; 

- Các Sở, ngành tỉnh Điện Biên; 

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

Thể thao và Du lịch các tỉnh: Quảng Trị, Quảng 

Bình, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Kom Tum; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ
(LAN)

. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Chì 
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