
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
___________________________ 

 
 

Số:           /BVHTTDL-VHCS 
V/v tăng cường công tác tuyên truyền, 
 quảng bá, giới thiệu Đại hội Thể thao 

 Đông Nam Á lần thứ 31  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________________________ 
 
 

Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2022 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 
 Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Đại hội 
Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam đến với người dân và bạn bè 
quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, phối hợp tổ chức triển khai 
một số nội dung sau: 
 1. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về: biểu tượng, 
linh vật và khẩu hiệu của SEA Games 31 (bộ nhận diện Đại hội kèm theo 
Công văn này); lịch sử các kỳ SEA Games. 
 2. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, 
ngành liên quan hướng dẫn, vận động doanh nghiệp chuyển đổi nội dung quảng 
cáo thương mại trên bảng, biển, màn hình quảng cáo tại các vị trí trung tâm để 
thực hiện tuyên truyền, quảng bá trước và trong thời gian diễn ra các hoạt động 
của SEA Games 31 góp phần tạo nên sự thành công của Đại hội. 
 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp 
của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng; 
- Lưu: VT, VHCS (01), HH.70. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

Trịnh Thị Thủy 
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