
BTC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2023 

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN 

 

Số:           /TBTT   

V/v tuyên truyền hưởng ứng Năm Du 

lịch quốc gia 2023 – Bình Thuận – Hội 

tụ xanh trên mạng xã hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

Bình Thuận, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

 

Kính gửi: 

- Các Ban, Văn phòng thuộc Tỉnh ủy; 

- Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân: Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, 

Công an tỉnh;  

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh; 

- Trung tâm thông tin – Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các 

huyện và thị xã La Gi; 

- Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-TBTT ngày 08/02/2023 của Tiểu ban Truyền 

truyền về truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 – Bình Thuận – Hội 

tụ xanh (viết tắt là Năm Du lịch quốc gia 2023); Tiểu Ban Tuyên truyền Năm du 

lịch quốc gia 2023 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các hiệp hội, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tạo 

hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023. Cụ thể 

như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh phổ biến và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên thêm khung ảnh đại diện 

(frame) hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 trên các nền tảng mạng xã hội 

(Zalo, Facebook, Titok, Instagram... ) 

(Có phụ lục hướng dẫn kèm theo) 

2. Các cơ quan báo chí tỉnh, Trung tâm thông tin, Phòng Văn hóa và Thông 

tin và cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thực hiện đăng tải Hướng dẫn 

thêm khung ảnh đại diện (avatar) hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 – 

Bình Thuận – Hội tụ xanh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống 

thông tin cơ sở để Nhân dân, du khách được biết, khuyến khích cùng hưởng ứng. 
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3. Hoạt động tuyên truyền quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 cần sự góp 

sức của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh và quần chúng Nhân dân, góp phần lan tỏa mạnh mẽ ngành du lịch tỉnh 

nhà đến du khách trong nước và quốc tế. Do vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, các hiệp hội, doanh nghiệp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, 

lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội 

viên tăng cường đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video, bài báo,… về du 

lịch tỉnh nhà (nguồn thông tin có thể tham khảo tại các website sau: 

muinevietnam.vn, dulichbinhthuan.com.vn …) trên các nền tảng mạng xã hội. 

Tiểu ban Tuyên truyền Năm du lịch quốc gia 2023 rất mong nhận được sự 

quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các hiệp hội, 

doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thường trực BTC NDLQG 2023; 

- Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. Uyên.  

TRƯỞNG TIỂU BAN  

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TT&TT 

Võ Thành Công 
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