
 UBND TỈNH KHÁNH HÒA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ DU LỊCH        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:  1758  /SDL-TTXTDL                  Khánh Hòa, ngày 15  tháng 10 năm 2021 

V/v hỗ trợ truyền thông về  

du lịch Nha Trang – Khánh Hòa 

trên Cổng thông tin du lịch các 

tỉnh, thành phố 

Kính gửi:  

      - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch các tỉnh, thành phố; 

          - Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu; 

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các tỉnh, 

thành phố 

 Thực hiện công văn số 3455/BVHTTDL-TCDL ngày 18/9/2020 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc Kích cầu du lịch nội địa, Sở Du lịch Khánh Hoà 

triển khai Kế hoạch “Kích cầu thu hút khách du lịch trọng điểm đến Khánh Hoà” 

với mục tiêu sớm phục hồi, ổn định và lấy lại đà tăng trưởng của ngành du lịch 

Khánh Hoà. 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Nha 

Trang – Khánh Hoà, cung cấp cho khách du lịch từ các tỉnh, thành phố trên cả 

nước các thông tin về địa điểm, dịch vụ, sản phẩm du lịch của tỉnh, đồng thời tăng 

cường kết nối, hợp tác, kích cầu du lịch giữa các địa phương, kính đề nghị quý cơ 

quan phối hợp hỗ trợ quảng bá website Cổng thông tin du lịch tỉnh Khánh Hoà 

bằng hình thức kết nối dữ liệu với hình ảnh gắn link trực tiếp trên Cổng thông tin 

du lịch do quý cơ quan đang quản lý, vận hành. Đồng thời, Sở Du lịch sẽ phối hợp 

kết nối ngược lại các website của quý cơ quan bằng hình thức nêu trên với Cổng 

thông tin du lịch Khánh Hoà, truy cập tại: 

Đường link: https://nhatrang-travel.com         Mã QR:  

Thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch – Sở Du 

lịch Khánh Hoà: 61 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hoà. Điện thoại: 

0258.3815174 – 037.4433.287 (gặp Linh) 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Quý cơ quan. 

 Trân trọng./.  

  Nơi nhận: (vbđt)                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên;             

- TTXTDL;                                                                                             

- Lưu: VT. 

 

 

                  Nguyễn Thị Lệ Thanh 

        

https://nhatrang-travel.com/
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