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V/v hỗ trợ truyền thông Giải vô địch quốc gia 

Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 

năm 2023 tại Lai Châu 

Lai Châu, ngày        tháng      năm 2023 

 
  

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;  

- Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. 

 

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 

năm 2023 tại Lai Châu dự kiến khoảng trên 4.000 vận động viên đăng ký tham 

gia. Đây là giải thi đấu có chất lượng chuyên môn cao, nằm trong hệ thống thi 

đấu thể thao thành tích cao của Tổng cục Thể dục, Thể thao. Tham gia giải các 

vận động viên sẽ được sải bước chạy trên “Những nẻo biên cương” với những 

cung đường của mây và núi, của miền trập trùng đầy thử thách. Cổ động viên sẽ 

được trải nghiệm và thưởng thức vẻ đẹp, văn hóa và đặc trưng thiên nhiên của 

núi rừng Tây Bắc, miền đất biên ải, vừa thân thương vừa tự hào gắn kết. 

Để thông tin quảng bá rộng rãi về sự kiện trên, Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Lai Châu trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố hỗ trợ tuyên truyền sự kiện “Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly 

dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 tại Lai Châu” với nội dung sau: 

1. Hình thức thông tin tuyên truyền: Tuyên truyền trên các ấn phẩm của 

các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố và 

các địa phương trực thuộc. 

2. Thời gian và địa điểm: Giải được tổ chức từ ngày 24/3/2023 đến ngày 

26/3/2023 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

3. Nội dung thông tin tuyên truyền gồm: 

- Kế hoạch số 666/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc phối hợp tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài 

Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 (Gửi kèm); 

- Thông tin các nội dung về Giải tại địa chỉ: https://laichau.gov.vn/giai-

vo-dich-quoc-gia-marathon-va-cu-ly-dai-bao-tien-phong-lan-thu-64 

- Thông tin các điểm đến hấp dẫn tại địa chỉ: https://dulich.laichau.gov.vn 

https://laichau.gov.vn/giai-vo-dich-quoc-gia-marathon-va-cu-ly-dai-bao-tien-phong-lan-thu-64
https://laichau.gov.vn/giai-vo-dich-quoc-gia-marathon-va-cu-ly-dai-bao-tien-phong-lan-thu-64
https://dulich.laichau.gov.vn/


Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu rất mong nhận được sự quan 

tâm, hỗ trợ tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, 

góp phần làm cho Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong 

lần thứ 64 năm 2023 tại Lai Châu thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Hiệu 
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