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

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

        

       Số: 379  /SGTVT-VP 
V/v tuyên truyền hưởng ứng Năm 

Du lịch quốc gia 2023 – Bình Thuận 

– Hội tụ xanh trên mạng xã hội 

           

     Bình Thuận, ngày  23  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 220/TBTT ngày 

21/02/2023 của Tiểu Ban Tuyên Truyền – BTC Năm Du lịch Quốc gia năm 

2023 về việc tuyên truyền hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 – Bình 

Thuận – Hội tụ xanh trên mạng xã hội. Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng 

chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở triển khai một số 

nội dung tuyên truyền, cụ thể như sau:  

1. Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi mình quản lý 

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. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc 

phạm vi mình quản lý 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. 

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./. 

                 

    

 

 

 

  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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