
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 
 

Số:  6778    /UBND-VX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

  Phan Thiết, ngày  07  tháng 10 năm 2020 
V/v tuyên truyền Cuộc thi sáng 

tác phương án kiến trúc Cổng 

chào Khu du lịch quốc gia Mũi 

Né, tỉnh Bình Thuận. 

 

 

           

     Kính gửi:  

               - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

                   - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

         - Đài Truyền thanh Phan Thiết. 

            

Thực hiện Thông báo số 207/KH-UBND ngày 02/10/2020 của UBND 

tỉnh về Tổ chức Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào Khu du lịch 

quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận; UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố căn cứ nội dung Thông báo 

nêu trên, chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành 

phố, Đài Truyền thanh Phan Thiết và các cơ quan, đơn vị liên quan có Kế hoạch 

tuyên truyền và phổ biến nội dung Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng 

chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân thành phố được biết, tham dự. 

* Đính kèm: Thông báo số 207/KH-UBND được gửi trên Phần mềm Quản 

lý văn bản và điều hành của UBND thành phố./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCT. UBND TP – Nguyễn Nam Long; 

- Chánh Văn phòng; 

- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu: VT, QTM, VX (L) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Long 
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