BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:

1186

/BGTVT-VT

V/v hưởng ứng Năm Du lịch
Quốc gia – tổ chức tại Quảng
Nam năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09

tháng 02 năm 2022

Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam,
Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam,
Y tế Giao thông vận tải.
Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 336/BVHTTDL-TCDL ngày
28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các sự kiện hưởng
ứng Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022. Để góp phần kích cầu, phục hồi
hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Nam, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, Bộ Giao
thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt
Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam,
Y tế Giao thông vận tải như sau:
1. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trực thuộc của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
việc tổ chức các sự kiện diễn ra tại tỉnh Quảng Nam; đồng thời đảm bảo thực
hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền đến đơn vị vận tải về Năm du lịch
Quốc gia - Quảng Nam 2022; kết nối các phương thức vận tải để tạo thuận lợi
cho việc đi lại của khách du lịch trong nước và quốc tế.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Lưu: VT, VTải (403b).
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