
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /SVHTTDL-QLVHGĐ 

V/v phát động cuộc thi trực tuyến  

“Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị  

Việt Nam – Campuchia” 
  

Cần Thơ, ngày      tháng 5 năm 2022 

Kính gửi: Phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-LH ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ về tổ chức cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia” và Thông báo số 

07/TB-LH ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành 

phố Cần Thơ về Thông báo thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ 

hữu nghị Việt Nam – Campuchia”. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trưởng phòng chuyên môn và Thủ 

trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, 

đơn vị, tổ chức triển khai, phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan 

hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia” đến toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động, tạo điều kiện để người tham gia cuộc thi, thực hiện tốt nội dung 

thi theo thể lệ  của đơn vị tổ chức.  

Hình thức đăng ký tham gia thi trực tiếp:  

1. Trên website: https://timhieuquanhehuunghivncpc.cantho.gov.vn  

2. Hoặc thực hiện quét mã QR bằng điện thoại thông minh để nhận diện 

vào website dự thi.  

 
(Mã QR tham gia cuộc thi) 

Nhận được công văn này, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 31/KH-LH ngày 17/5/2022 và Thông báo số 07/TB-

LH ngày 18/5/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ) 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ, Thảo. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Thị Thanh Thúy 

https://timhieuquanhehuunghivncpc.cantho.gov.vn/
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