
 

  ỦY BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH BÌNH THUẬN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  66  /UBND-KGVXNV                 Bình Thuận, ngày  08  tháng 01  năm 2023 

V/v thực hiện tuyên truyền, quảng bá 

         Năm Du lịch quốc gia 2023. 

                   
 

         Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí; 

- Các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp trên  

địa bàn tỉnh. 
 

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; tạo dấu ấn mạnh mẽ và phát triển 

đột phá về du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo; 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan 

thông tấn báo chí, các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

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, đẩy mạnh triển khai các hoạt động, 

chương trình Năm Du lịch quốc gia 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến 

trên các kênh thông tin của đơn vị.  

(Gửi kèm theo thiết kế và hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện Năm Du lịch 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh rất mong sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Trang. 

 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H 
 

 

 

 

 

Nguyễn Minh 



 
 

 

 

 

THIẾT KẾ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ NHẬN DIỆN NĂM DU 

LỊCH QUỐC GIA 2023 - BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH 

(Ban hành kèm theo Công văn số  66   /UBND-KGVXNV ngày 08 /01/2023 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

 

Vui lòng quét mã QR code để sử dụng tài liệu 
 

 
 

Hoặc tải tài liệu tại link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1kute2HvxQJaJYSR6X9F8elvubVzUJb4 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-08T16:09:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
	Nguyễn Minh<minhn@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-08T16:10:44+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận<ubnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




