
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 671  /SVHTTDL-DL 
V/v tăng cường công tác thông tin,  

truyền thông trong lĩnh vực du lịch. 

     Hà Tĩnh, ngày  18 tháng 7 năm 2019   

Kính gửi: Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến văn hóa, du lịch 

 

Thực hiện Công văn số 41/TTTTDL-TTTT ngày 26/6/2019 của Tổng cục 

Du lịch về việc tăng cường công tác thông tin, truyền thông trong lĩnh vực du 

lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến văn 

hóa, du lịch thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin du lịch, thường xuyên trao 

đổi thông tin với Trung tâm để giới thiệu về các chủ trương, chính sách và hoạt 

động, sự kiện du lịch ở địa phương trên các trang thông tin điện tử của Tổng cục 

Du lịch. 

2. Đề nghị Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến văn hóa, du lịch cử 01 cán bộ làm 

đầu mối tổng hợp thông tin và trao đổi với Chi nhánh Trung tâm thông tin du 

lịch tại miền Trung, địa chỉ số 58 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng, 

ĐT: 0236843434 – 3897544, Email: mientrung_titc@vietnamtourism.gov.vn để 

quảng bá thông tin kịp thời, chính xác về du lịch của Hà Tĩnh. Danh sách đăng 

ký gửi về Sở trước ngày 22/7/2019 để Sở gửi về Trung tâm thông tin du lịch tổng 

hợp (có mẫu đăng ký theo). 

Nhận được Công văn yêu cầu Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến văn hóa, du 

lịch triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, NVDL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 Đã ký 

 Lê Trần Sáng 
 

 

 

 

 

 

mailto:mientrung_titc@vietnamtourism.gov.vn

		2019-07-18T17:04:47+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




