
 
 

 

                         Kính gửi:  
- Các đơn vị trực thuộc Sở;                                                                                                    

- Các phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa 
Thông tin và Thể thao huyện, thị xã, thành phố; 

                                         - Cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện có 4 số ấn phẩm nội san văn hóa Kinh – 
Khmer; Tờ tin xây dựng đời sống văn hóa; Tờ tin ảnh được biên tập phát hành theo 

định kỳ quý, 6 tháng và Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
thường xuyên cập nhật tin, bài, hình ảnh trên lĩnh vực ngành. Trong thời gian qua các 
số ấn phẩm trên đã được một số cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết tin, bài, 

hình ảnh được Ban biên tập đăng kịp thời, hiệu quả. 
Nhằm nâng cao chất lượng các tin, bài, hình ảnh trong thời gian tới Ban Biên tập 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục mong nhận được sự hợp tác tích cực của cộng 
tác viên, bạn đọc tham gia viết tin, bài, hình ảnh cộng tác cho các số báo trên và Trang 

thông tin điện tử của Sở. 
Nội dung bài viết tập trung vào các chủ đề có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch và gia đình của tỉnh Trà Vinh. Về các thể loại gồm: tin, bài nghiên cứu, 
Văn, Thơ, Nhạc, xây dựng đời sống văn hóa và gia đình, xây dựng nông thôn mới… 

Các bài viết cộng tác, tác giả ghi rõ họ tên, địa chỉ, email và số điện thoại, số tài 
khoản (nếu có) để Ban biên tập tiện liên lạc gửi nhuận bút nếu bài được đăng. 

Bài cộng tác (thư tay hoặc email) viết một mặt giấy A4 cỡ chữ 14 font chữ Times 
New Roman, xin vui lòng gửi theo địa chỉ email: bbtbaovanhoatv@gmail.com; zalo 
0973500857 hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, số 07 Phan Châu Trinh, Phường 1, TP. Trà Vinh, ngoài phong bì nhớ ghi rõ: (Bài 
cộng tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Số điện thoại liên hệ 02943.862754. 

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Văn hóa và Thông 
tin; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

quan tâm chỉ đạo đơn vị tham gia viết tin bài. 
Mong nhận được sự cộng tác của cộng tác viên và bạn đọc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 
- Trang tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, QLVHDL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Minh Thanh 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:            /SVHTTDL-QLVHDL 

V/v tham gia viết bài cộng tác cho  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày         tháng  11  năm 2021 
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