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THƢ MỜI 
Tham gia Cuộc thi  

“Thiết kế mô hình check in tạo điểm nhấn du lịch quận Sơn Trà” 
 

   Kính gửi: ...................................................................... 
  

Lời đầu tiên, UBND quận Sơn Trà xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khoẻ 

đến Quý ông/bà! 

 Trong thời gian qua Quận ủy, UBND quận Sơn Trà  đã chỉ đạo triển khai thực hiện 

nhiều nội dung nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận và xây dựng 

Sơn Trà thành trọng điểm du lịch theo định hướng của thành phố. Cụ thể như: tổ chức các 

Trại sáng tác mỹ thuật; tổ chức các Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quận Sơn Trà; tổ 

chức cuộc thi sáng tác bộ nhận diện thương hiệu quận Sơn Trà; Khai trương đường tranh 

bích họa phường Mân Thái.  

 Tiếp nối những thành công đó, UBND quận Sơn Trà đã ban hành kế hoạch tổ chức 

Cuộc thi “Thiết kế mô hình check in tạo điểm nhấn du lịch quận Sơn Trà”, với mong muốn 

tìm kiếm, lựa chọn những ý tưởng thiết kế độc đáo, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, vị trí 

địa lý trên địa bàn quận để xây dựng mô hình du lịch quận Sơn Trà; tạo thêm điểm nhấn cho 

du lịch, phục vụ nhu cầu chụp ảnh check in của du khách; qua đó thu hút đông đảo khách du 

lịch đến với quận Sơn Trà nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung. 

UBND quận trân trọng kính mời Quý ông/bà tham gia Cuộc thi cùng chúng tôi, đưa 

ra những ý tưởng thiết kế mô hình check in sáng tạo, độc đáo, phù hợp với đặc điểm văn 

hóa, địa lý địa phương để tạo điểm nhấn du lịch của quận Sơn Trà.  

UBND quận sẽ lựa chọn 10 tác phẩm độc đáo, có tính khả thi nhất tại 02 địa điểm thi 

để trao giải cho các tác giả xuất sắc nhất của Cuộc thi. 

Thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng truy cập vào Cổng thông tin điện tử quận Sơn 

Trà: https://sontra.danang.gov.vn và Trang fanpage UBND quận Sơn Trà: 

https://Facebook.com/ubndquansontra. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Ông Vũ Thế Hệ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà 

Địa chỉ: Số 01 Trần Quang Diệu, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng 

Điện thoại: 0914288353   Email: hevt@danang.gov.vn 

 Trân trọng!                                         

 KT.CHỦ TỊCH 
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