SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỈNH BÌNH THUẬN
TRUNG TÂM THÔNG TIN
XÚC TIẾN DU LỊCH

Số: 15 /TTTTXTDL-NV
V/v thông báo kế hoa ̣ch thông tin
xúc tiến du lịch năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:
- Hiê ̣p hô ̣i Du lich
̣ tỉnh;
- Các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ;
- Các đơn vị truyền thông trong và ngoài tỉnh.
Để chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch cũng
như hỗ trợ các doanh nghiê ̣p xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch, Trung
tâm Thông tin xúc tiế n du lich
̣ thông báo Kế hoạch thông tin xúc tiến du lịch Bình
Thuâ ̣n năm 2017 (bản Kế hoạch đính kèm và có thể truy cập trên trang web của
Trung tâm www.dulichbinhthuan.com.vn, mục: Hô ̣i chơ ̣ xúc tiến).
Ngoài các hoạt động trên, Trung tâm sẽ tiế p tu ̣c thông báo chương trình xúc
tiế n, quảng bá phát sinh trong năm 2017 đến các doanh nghiệp và công ty truyền
thông. Quá trình thực hiện rất mong các tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên phố i
hơ ̣p, thông tin cho Trung tâm biết nội dung, kế hoạch đang và sẽ tham gia.
Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ:
Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Thông tin xúc tiến du lich
̣ Bình Thuận
- Điạ chi:̉ 39 Mậu Thân - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: 062 – 3833922
Fax: 062 – 3832987
- Di động 0911 901 468 (Loan)/ 0917 402 642 (Trâm).
- Email: ttxtdulichbinhthuan@gmail.com
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên (mail);
- GĐ, PGĐ Sở VHTTDL (DL);
- Phòng NVDL Sở;
- Phòng VHTT, BQL các Khu du lich
̣ trong tin̉ h;
- BGĐ Trung tâm;
- Phòng: HCTH, TTHTDK;
- Lưu VT, Loan.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Lê Thân

