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UBND TINE B1NH DUONG 
SO VAN HOA, THE THAO  VA DU L4CH  

CONG HOA XA HQI CHUNGHIAVIETNAM 
Dc 1p — Ti1 do — Hnh phüc 

S& IC)  /S\THTTDLQLDL BInh Dicong, ngày iii tháng 10 nám 2021 
V/v không t6 ch(ic "Lien hoan Am thijc 

BInh Duong" lan thu IV, nAm 2021 

KInh gCri: 
- S& VAn hóa, Th thao và Du ljch; 

Sâ Du ljch các tinh, thành ph Ving Dông Nam B; 
- Các doanh nghip kinh doanh djch vi du ljch, thrc. 

7' A• '7 A A 17 F Z '7 A Can cu ni dung thoa thun lien ket hqp tac phat then du 1ch Vung Dong 
Nam Bô giai do?n  2020 — 2025, k ngày 28/6/2020 ti tinh Tây Ninh; K hoach 
6400/KH-UBND ngày 28/12/2020 cüa lily ban nhãn dan tinh Bmnh Duong v trin 
khai thóa thun hcp tác phát triên du ljch Vüng Dông Nam Bô giai don 2020-
2025. Theo ké hoach  di,r kiên, Sà Van boa, Th thao và Du ljch tinh BInh Ducing 

7' - '7 17 7' '7 to chuc Lien hoan Am thijc Bmh Ducmg lan thu IV nam 2021 vao thang 
12/202 1 nham gicn thiçu, quang ba am thc Brnh Duong va am thirc Vung Dong 
Nam Bô den du khách gãn xa. Tuy nhiên trong thOi diem hin nay, tInh hInh djch 
bnh Covid- 19 trên dja bàn tinh BInh Ducrng và các tinh, thành lan cn tuy dA 
dUC kiem soat nhi.mg van COfl dien bien phuc tap.  De thrc hiçn dung trnh than 
chi dao  cüa Trung uong, Tinh üy, Uy ban nhãn dan tinh BInh Duong ye cong tác 
phOng ch6ng Covd-19; ding thii thirc hin chi dao  cüa Uy ban nhán dan tinh 
Brnh Duong tal  Cong van so 50571UBND-VX ngay 05/10/202 1 ye viçc khong to 
chüc "Lien hoan Am thirc BInh Duong" lan thu iv nãm 2021. 
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A A '7 Thrc hiçn y hen chi dao  tren cua Uy ban than dan tinh Bmh Ducing, So 
VAn hóa, Th thao và Du ljch tinh BInh Duong không t chfrc "Lien hoan Am 
thirc BInh Duong" Ian thu IV nãm 2021. 

7) - p A 7' 17. 'S 

So Van hoa, The thao va Du 11ch trnh Bmh Ducmg thong bao den So Van 
hóa, Th thao và Du ljch; Sâ Du ljch các tinh, thành phô vüng Dông Nam B; cac 
doath nghip kinh doanh dch vi du ljch, am thc trong và ngoài tinh biêt 

Trân tr9ng! 

Noi nhin: 
- Nhu trên; 

7 . -'7 '7 - UBND cac huyen, thj xa va thanh pho; 
- Ban Giám dc S&; 
- Phông VHT1" các huyn, thj xa và thành pM; 
-Luu:VT,XTDL,QLDL,  SR..- 

Nguyen Tlianh Phong 
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