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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày         tháng     năm 2022 

V/v hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về  

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 

năm 2023 trên các kênh truyền thông 

của Tổng cục Du lịch Việt Nam 

 

Kính gửi: Tổng cục Du lịch Việt Nam  
      (Địa chỉ: 80 Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 

 Được sự đồng ý của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp 

với các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực Tây 

Nguyên tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề 

“Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới” từ ngày 10/3/2023 đến ngày 

14/3/2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh. 

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành một sự kiện nổi bật của ngành 

cà phê Việt Nam, có ảnh hưởng lớn và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người dân, 

du khách trong nước và quốc tế. Kế thừa và phát huy các kết quả đạt được từ 7 

kỳ Lễ hội trước đây, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ tiếp 

tục góp phần đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, xúc 

tiến đầu tư, kết nối giao thương, phát triển du lịch, giới thiệu hình ảnh đặc sắc về 

văn hóa cà phê, về con người, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo dựng hình 

ảnh về một Đắk Lắk năng động, thân thiện, lịch sự, mến khách. 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Lễ hội, các Tiểu ban đang 

triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ hội, trong đó có Cuộc 

thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột. Các thông tin về Lễ hội, về 

Cuộc thi được đăng tải, cập nhật tại Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh Đắk Lắk địa chỉ: http://daklak.gov.vn; Trang thông tin điện tử của 

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột  địa chỉ http://lehoicaphe.vn; Trang Fanpage Lễ 

hội Cà phê Buôn Ma Thuột địa chỉ https://www.facebook.com/lehoicaphevn. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, truyền thông về Lễ 

hội của tỉnh, đặc biệt là Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Tổng cục Du lịch Việt Nam hỗ trợ liên 

kết Cổng Thông tin điện tử tỉnh (daklak.gov.vn); Trang thông tin điện tử Lễ hội 

Cà phê Buôn Ma Thuột (lehoicaphe.vn); Fanpage Buon Ma Thuot Coffee 

Festival (https://www.facebook.com/lehoicaphevn) với các kênh truyền thông 

của Tổng cục như trang thông tin điện tử:  http://www.vietnamtourism.gov.vn, 

vietnam.travel; Trang Fanpage: Vietnam Timeless Charm; các kênh truyền 

thông của Tổng cục Du lịch Việt Nam trên các nền tảng mạng xã hội như: 
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YouTube, Pinterest, Instagram… nhằm mở rộng kênh quảng bá, đưa thông tin 

về Lễ hội đến với du khách trong và ngoài nước. 

 Đầu mối liên hệ phối hợp: Ông Nguyễn Quang Cảnh - Trưởng Phòng 

Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, số 

điện thoại: 0905.059.977.  

 Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk rất mong nhận được sự 

phối hợp, hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Việt Nam. 

Trân trọng cảm ơn!./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- BTC Lễ hội (b/c); 

- Tiểu ban Truyền thông Lễ hội; 

- Sở TT&TT; 

- Sở VH, TT&DL; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- TTCN và Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX(Nh-03b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

H’ Yim Kđoh 
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