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

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SVHTTDL-QLDL Cần Thơ, ngày        tháng      năm 2022 
V/v hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu 

Bảo tàng Quân khu 9 
 

 

Kính gửi: 

 

 

- Phòng Quản lý Du lịch; 

- Trung tâm Phát triển Du lịch. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 248/CV-CT ngày 

05 tháng 4 năm 2022 của Cục Chính trị Quân khu 9 về việc tuyên truyền, giới 

thiệu Bảo tàng Quân khu 9. 

Nhằm hỗ trợ, tuyên truyền, quảng bá Bảo tàng Quân khu 9; kết nối giới thiệu 

các địa điểm tham quan du lịch cho du khách khi đến tham quan, du lịch các tỉnh 

miền Tây Nam bộ nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

1. Giao Phòng Quản lý Du lịch chủ động liên hệ Cục Chính trị Quân khu 9 

để nhận ấn phẩm giới thiệu bảo tàng Quân khu 9, hỗ trợ quảng bá tại các sự kiện, 

hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, phối hợp tổ chức. Phối 

hợp Văn phòng Sở, đăng thông tin về Bảo tàng Quân khu 9 trên Cổng thông tin 

điện tử Sở. 

2. Giao Trung tâm Phát triển Du lịch hỗ trợ quảng bá, giới thiệu Bảo tàng 

Quân khu 9 trên Cổng thông tin điện tử du lịch, Ứng dụng du lịch thông minh 

thành phố; đồng thời, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu ấn phẩm Bảo tàng Quân khu 9 

tại các sự kiện, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài thành phố do 

đơn vị tổ chức, phối hợp tổ chức. 

Nhận được Công văn, đề nghị Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Giám đốc 

Trung tâm Phát triển Du lịch triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 248/CV-CT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Cục 

Chính trị Quân khu 9) 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Cục Chính trị QK 9 (để phối hợp);                                                                                         

- Lưu VT, QLDL.Tín 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn  
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