
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /SVHTTDL-DL Bình Phước, ngày        tháng 02 năm 2023 

V/v mời tham gia gian hàng trưng bày  

Lễ hội quảng bá “Nghệ thuật chế biến  

món chay tỉnh Tây Ninh” 

 

    

 
 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 271/UBND-KGVX ngày 31/01/2023 của UBND 

tỉnh về việc thuận chủ trương tham gia gian hàng ẩm thực chay tại Lễ hội quảng 

bá “Nghệ thuật chế biến món chay tỉnh Tây Ninh”.  

Để công tác tham gia được thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành 

phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc thông tin đến các doanh 

nghiệp có các sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh công nhận để đăng ký tham 

gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch 

và ẩm thực đặc trưng của địa phương, cụ thể:  

1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 17 - 19/02/2023.  

2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh (số 26, đường 

Hoàng Lê Kha, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). 

3. Quy mô, cách thức gian hàng: 3 x 3 = 9m2 (gửi kèm Công văn số 

80/UBND-KGVX ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh). 

Phiếu thông tin đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng 

Quản lý du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (điện thoại 0271.3838304/ 

0915.229393 bà Nguyễn Thị Anh Thư - Chuyên viên phòng Quản lý du lịch) 

trước ngày 09/02/2023 để tổng hợp. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, DL(Th). 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Trung  
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