
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 571/SVHTTDL-QLTDTT Bình Thuận, ngày 06 tháng 3 năm 2023 

 V/v tham gia Giải ba môn phối hợp 

(bơi, chạy, trượt đồi cát) huyện Bắc Bình 

mở rộng năm 2023 

 

      Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; 

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

Căn cứ Kế hoạch số 517/KH-BVHTTDL ngày 22/02/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 và Quyết định số 

49/QĐ-SVHTTDL ngày 03/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 

ban hành lịch hoạt động Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận năm 2023. Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình tổ chức Giải 

thể thao mở rộng “Bơi, chạy, trượt đồi cát” tại Điểm du lịch Bàu Trắng, xã Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình lần IX năm 2023 (đính kèm file Kế hoạch). 

- Thời gian tổ chức: Vào lúc 7h00 ngày 08/4/2023. 

- Địa điểm tổ chức: Khu du lịch Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc 

Bình. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực 

lượng vũ trang tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ 

đạo, cử Đoàn tham gia giải thể thao trên để tạo không khí thi đua sôi nổi nhân kỷ 

niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2023). Đồng thời, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình 

Thuận – Hội tụ xanh”, góp phần giới thiệu danh lam thắng cảnh cấp quốc gia Bàu 

Trắng đến với Nhân dân và du khách. 

Trân trọng./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm VHTTDL thành phố Phan Thiết; 

- Trung tâm VHTTTT các huyện, thị xã: Bắc Bình, Phú Quý 

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, La Gi; 

- Trung tâm Truyền thông-VHTT huyện Đức Linh; 

- Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện Tánh Linh; 

- Trung tâm VHTT và Truyền thanh, Truyền hình 

huyện Tuy Phong; 

- Lưu: VT, QLTDTT (Toàn).   

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Tâm 
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