
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB   
V/v tuyên truyền các hoạt động mừng 

Đảng, mừng Xuân năm 2023 và bắn 

pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao 

thừa Tết Nguyên đán Quý Mão  

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bình Thuận, ngày        tháng 01 năm 2023 

                       Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí Trung ương tại Bình Thuận; 

- Báo Bình Thuận;  

- Đài PTTH tỉnh; 

- Trung tâm thông tin – Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các 

huyện và thị xã Lagi (tên gọi chung các Trung 

tâm);  

- Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết. 

 

 

Thực hiện Công văn số 07/UBND-KGVXNV ngày 03/01/2023 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2023 và 

bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão; 

Nhằm thông tin tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 

2023, chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão để 

Nhân dân biết, đón xem.  

Dựa trên tình hình thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ 

quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung 

thông tin về địa điểm diễn ra bắn pháo hoa cụ thể như sau: 

1. Các địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 00g00 ngày 22/01/2023 

(mùng 1 Tết):  

- Thành phố Phan Thiết: cầu Lê Hồng Phong, phường Bình Hưng, thành 

phố Phan Thiết.  

- Huyện Tuy Phong: trước Hội trường UBND huyện, thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong. 
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- Huyện Bắc Bình: khu vực đường đôi (DT4, DT5), khu phố Xuân An 2, 

thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. 

- Huyện Hàm Thuận Bắc: sau Công ty Cổ phần Điện nông thôn Hàm 

Thuận Bắc (cũ), khu phố 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.  

- Huyện Hàm Tân: Trung tâm Hành chính huyện, khu phố 1, thị trấn Tân 

Nghĩa, huyện Hàm Tân.  

- Huyện Đức Linh: khuôn viên Sân vận động huyện, khu phố 1, thị trấn 

Võ Xu, huyện Đức Linh. 

2. Chương trình hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Quý Mão 2023: 
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3. Hình thức tuyên truyền : 

- Các cơ quan báo chí Trung ương tại Bình Thuận, các cơ quan báo chí 

tỉnh, Trung tâm thông tin, Phòng Văn hóa và Thông tin và cơ sở Truyền thanh - 

Truyền hình cấp huyện thực hiện đăng tải thông tin để người dân biết, đón xem.  

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang 

thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; đồng thời tuyên truyền, phổ biến tới 

công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 
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- Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền qua kênh mạng xã hội như: 

Zalo, Facebook,... nhằm nâng cao hiệu quả sự lan tỏa thông tin trong cộng đồng 

(nếu có). 

Nhận được văn bản này, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ 

quan, đơn vị và địa phương khẩn trương thực hiện./.    

 

                  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. Uyên  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Dương Tự 
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