
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 334/STTTT-TTBCXB 

V/v đề nghị đăng tải, chiếu phim “Đảo Cồn 

Cỏ-Hòn ngọc giữa Biển Đông”  

Quảng Trị,  ngày 04 tháng 5 năm 2020 

 

         Kính gửi:  

                     - Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

          - Trung tâm VHTT-TDTT các huyện, thị xã, thành phố;  

                     - Các cơ quan có trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội. 

 

Thực hiện Kế hoạch Thông tin đối ngoại năm 2019 của tỉnh, Sở Thông tin 

và Truyền thông đã phối hợp với UBND huyện đảo Cồn Cỏ xây dựng phim 

“Đảo Cồn Cỏ-Hòn ngọc giữa Biển Đông” với thời lượng 18 phút 30 giây.  

Để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế phát triển du 

lịch đảo Cồn Cỏ đến với đông đảo bạn bè trong nước và du khách quốc tế, Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh kính đề nghị Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể 

thao các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có trang thông tin điện tử, trang 

mạng xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm đăng tải, chiếu phim này. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã đăng tải phim “Đảo Cồn Cỏ-Hòn ngọc 

giữa Biển Đông” trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị/chuyên mục Thư 

viện/Video tại địa chỉ: https://thongtindoingoai.quangtri.gov.vn/Th%C6%B0-

vi%E1%BB%87n/VIDEO (gồm 2 bản: tiếng Việt và tiếng Việt có phụ đề tiếng 

Anh). 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                            Nguyễn Hoàn 
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