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

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

       Số: 339  /SGTVT-VP 
V/v tuyên truyền, giới thiệu Lễ Khai 

mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 – 

Bình Thuận – Hội tụ xanh và các 

hoạt động hưởng ứng 

           

   Bình Thuận, ngày  16  tháng 02 năm 2023 

 

                                              Kính gửi: 

      - Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

      - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; 

 

 

Sở Giao thông vận tải nhận được công văn số 167/STTTT-TTBCXB 

ngày 10/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tuyên 

truyền, giới thiệu Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 – Bình Thuận – Hội 

tụ xanh và các hoạt động hưởng ứng.  

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, cụ thể 

như sau:  

1. Giao Văn phòng Sở đăng tải nội dung tuyên truyền về Chương trình 

Lễ Khai mạc và các hoạt động hưởng ứng trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, người lao động 

trong ngành Giao thông vận tải. 

2. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình Lễ Khai 

mạc và các hoạt động hưởng ứng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc phạm vi quản lý; đồng thời tăng cường tuyên truyền qua kênh 

mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Youtube,... nhằm nâng cao hiệu quả sự lan 

tỏa thông tin trong cộng đồng (nếu được). 

3. Nội dung tuyên truyền: 

Kế hoạch 223/KH-BTC ngày 30/01/2023 của Ban Tổ chức Năm Du lịch 

quốc gia 2023 về tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình 

Thuận – Hội tụ xanh và Phụ lục các hoạt động trước, trong và sau Lễ Khai 

mạc. 

4. Thời gian thực hiện:  

Dựa theo tình hình thực tế: triển khai tuyên truyền trước, trong và sau Lễ 

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận – Hội tụ xanh (ngày 

25/03/2023). 
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Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở quan tâm, triển khai thực hiện tuyên truyền./. 

(Gửi kèm Kế hoạch 223/KH-BTC và Phụ lục các hoạt động trước, trong 

và sau Lễ Khai mạc) 

                 

    

 

 

 

  Nguyễn Quốc Nam 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP.Long. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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