
 UBND TỈNH BÌNH THUẬN  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  117  /SCT-VP  Bình Thuận, ngày 16  tháng 01  năm 2023 

 V/v tuyên truyền, quảng bá Năm 

Du lịch quốc gia năm 2023  

 

 

Kính gửi: Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở 

              

Triển khai công văn số 66/UBND-KGVXNV ngày 08 tháng 01 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch 

quốc gia 2023.  

Nhằm đẩy mạnh quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội 

tụ xanh một cách đồng bộ và hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phục hồi các 

hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; Giám đốc Sở yêu cầu 

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tuyên truyền trong toàn thể công chức, viên 

chức quan tâm sử dụng, giới thiệu, chia sẻ rộng rãi Bộ nhận diện Năm Du lịch 

quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh khi tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, quảng bá, cổ động trực quan. Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh triển khai 

các hoạt động, chương trình Năm Du lịch quốc gia trên website của cơ quan, 

đơn vị. 

(Sử dụng Mã QR code để xem hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện Năm Du 

lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh). 

 

Yên cầu Trưởng các Phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP (Thanh). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Minh Hoài 
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