
 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

Số:              /SVHTTDL-VP                            

 

       Cần Thơ, ngày       tháng  9  năm 2021 

V/v công bố số điện thoại đường dây 

nóng hỗ trợ doanh nghiệp của       

Ủy ban nhân dân thành phố 

 

 

Kính gửi:  

    - Hiệp hội Du lịch, các Hội đoàn thể thao thành phố Cần Thơ; 

    - Các doanh nghiệp lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

    - Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

 

Căn cứ Công văn số 3477/VPUB-KT ngày 26 tháng 9 năm 2021 của     

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố số điện thoại 

đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thực hiện một số nội dung như 

sau: 

1. Trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; các Hiệp 

hội Du lịch, các Hội đoàn thể thao thành phố, các Doanh nghiệp lĩnh vực Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, công bố số điện thoại đường dây nóng  

0888.773.666 của Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ doanh nghiệp theo Công 

văn số 3477/VPUB-KT ngày 26 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ bằng nhiều hình thức đến các doanh nghiệp, tổ chức và 

cá nhân được biết để thực hiện. 

2. Chánh Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị liên quan công bố số 

điện thoại đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở VHTTDL, Cổng Thông tin Du lịch thành phố và các ứng dụng mạng xã hội. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện./. 

 (Đính kèm Công văn số 3477/VPUB-KT ngày 26 tháng 9 năm 2021 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ). 

 
 

Nơi nhận:         
- Như trên;                                                                                                      

- Các Phó Giám đốc Sở (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TH (Thiên Phú). 

KT. GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                                                     

                                                                                   

 

                                                                                Nguyễn Minh Tuấn                                                                   
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