
 UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /STTTT-TTBCXB    Đắk Lắk, ngày         tháng 10 năm 2022 
V/v hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi video clip 

giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột 

 

              

Kính gửi:  

     - Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;  

- Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu. 

 

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ hội Cà phê 

Buôn Ma Thuột định kỳ 2 năm một lần; UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các 

Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ hội 

Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, từ ngày 10/3/2023 đến ngày 

14/3/2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh. 

Theo Đề án Lễ hội, Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma 

Thuột là một trong những hoạt động mới của Lễ hội. Cuộc thi có tên gọi: “Cuộc 

thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột” với chủ đề là: “Chuyện kể về 

cà phê Buôn Ma Thuột”. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 9/2022 - 01/2023.   

Việc tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột 

nhằm lựa chọn video clip xuất sắc nhất sử dụng trong công tác thông tin, truyền 

thông về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 và trong các chương 

trình quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột trong 

nước và các kênh truyền thông, mạng xã hội quảng bá ra nước ngoài. 

Để thông tin, quảng bá rộng rãi về Cuộc thi đến với người dân, doanh 

nghiệp, du khách trong và ngoài nước, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk 

Lắk rất mong Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trong cả nước 

hỗ trợ tuyên truyền sâu, rộng về Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn 

Ma Thuột. Thông tin chính thức về Cuộc thi được đăng tải tại Trang Thông tin 

điện tử Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột (http://lehoicaphe.vn). 

 (Có Thông cáo báo chí, Thể lệ Cuộc thi gửi kèm) 

 Với nội dung trên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk rất mong 

nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông 

các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần vào thành công của Cuộc thi. 

Xin trân trọng cảm ơn!./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c H’Yim Kđoh - PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phòng KGVX - VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 

Trương Hoài Anh 
 

http://lehoicaphe.vn/

		2022-10-17T11:54:42+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-10-17T14:03:42+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-10-17T14:03:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2022-10-17T14:04:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




