
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số: 296/SVHTTDL-QLDL 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng,  

tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2023 

“Bình Thuận - Hội tụ xanh”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày 10 tháng 02 năm 2023 
 

         

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-BTC ngày 06/01/2023 của Ban Tổ chức Năm 

Du lịch quốc gia 2023 về việc Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận 

- Hội tụ xanh”; 

Căn cứ Kế hoạch số 3437/KH-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận - 

Hội tụ xanh; 

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

tụ xanh” một cách đồng bộ và hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu 

cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở khẩn 

trương triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Mỗi phòng, đơn vị có hoạt động cụ thể hưởng ứng hưởng ứng Năm du 

lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, từ nay đến hết năm 2023. 

2. Sử dụng Bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia 2023, “Bình Thuận - Hội 

tụ xanh” trong tất cả các hoạt động của phòng, đơn vị trong năm 2023. Đồng 

thời, giới thiệu, chia sẻ rộng rãi Bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình 

Thuận - Hội tụ xanh” để công chức, viên chức và người lao động tại phòng, đơn 

vị biết sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá. 

3. Treo băng rôn hoặc dặt pa nô tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2023 

“Bình Thuận - Hội tụ xanh” tại cơ quan, đơn vị mình từ nay đến 31/12/2023.  

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

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

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLDL (Linh) 

                           
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

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

LỊCH QUỐC GIA 2023, BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH 

 

 

 

Vui lòng quét mã QR code để sử dụng tài liệu 
 

 
Mã QR bộ nhận diện Năm du lịch quốc gia 2023 – Bình Thuận – Hội tụ xanh 
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