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  Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Tỉnh đoàn Bình Thuận; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;  

- Báo Bình Thuận; 

- Các Trường: Đại học Phan Thiết, Cao đẳng 

Cộng đồng, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y tế; 

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

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch. 

 

Ngày 29/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch 

số 2447/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết 

trở thành điểm đến du lịch MICE và Welness hàng đầu thế giới năm 2045” và 

ngày 10/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ công bố Cuộc thi nhằm 

vinh danh và lựa chọn những ý tưởng xuất sắc, cống hiến cho sự phát triển du 

lịch MICE và Wellness của Phan Thiết - Bình Thuận. Bên cạnh đó, Cuộc thi 

cũng là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh thành phố Phan Thiết - 

Bình Thuận - Việt Nam và Novaworld Phan Thiết, siêu thành phố biển - du lịch 

- sức khỏe đang hình thành với những tiện ích hàng đầu đạt chuẩn phục vụ du 

lịch MICE và Wellness, tạo nên một điểm đến mới sáng tạo của thế giới trong 

thế kỷ 21.  

Cuộc thi diễn ra từ tháng 9/2022 đến 9/2023 với nhiều hoạt động và sự 

kiện quốc tế gắn liền với hệ thống giải thưởng bao gồm 40 giải dành cho thí sinh 

tham gia dự thi 02 nhóm chủ đề. Mỗi nhóm chủ đề gồm 20 giải thưởng như sau: 

- 01 giải đặc biệt: 01 tỷ đồng. 

- 01 giải nhất: 700 triệu đồng. 

- 01 giải nhì: 500 triệu đồng. 

- 01 giải ý tưởng xuất sắc nhất về tính truyền thông quảng bá hiệu quả: 

230 triệu đồng. 

- 01 giải ý tưởng xuất sắc nhất về tính sáng tạo khả thi: 230 triệu đồng. 

Số:  3219    /UBND-KGVXNV 

V/v tăng cường tuyên truyền,  

phổ biến Cuộc thi “Khát vọng  

Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành 

điểm đến du lịch MICE và Welness 

hàng đầu thế giới năm 2045” 



- 01 giải ý tưởng xuất sắc nhất về tính hiệu quả và phát triển bền vững: 

230 triệu đồng. 

- 14 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 23 triệu đồng.  

Với quy mô và tính chất của Cuộc thi, Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn 

sẽ thu hút được sự quan tâm từ đông đảo thí sinh trong và ngoài nước đặc biệt là 

các thí sinh tỉnh nhà đóng góp sức mình để phát triển Phan Thiết nói riêng, Bình 

Thuận nói chung thành một điểm đến mới về MICE và Welness của khu vực và 

quốc tế.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, 

doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: 

Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Welness hàng đầu thế giới 

năm 2045”, trong đó tập trung: 

1. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận: Đẩy mạnh các 

hình thức tuyên truyền, quảng bá và thực hiện các chương trình giới thiệu Cuộc 

thi trên sóng phát thanh - truyền hình, báo in, báo điện tử và các phương tiện 

truyền thông khác trong thời gian diễn ra Cuộc thi. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan thông tấn báo 

chí đẩy mạnh đưa tin về Cuộc thi nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, để các 

tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia những ý tưởng xuất sắc, hiến kế xây dựng 

Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Welness hàng đầu thế giới năm 

2045”. 

3. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, địa phương, doanh nghiệp, các đơn vị 

tích cực tuyên truyền và thông tin về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên biết, tích cực 

hưởng ứng tham gia. 

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi, vui lòng truy cập: 

Fanpage https://www.facebook.com/phanthietmicewellness 

Website https://phanthietmicewellness.com 

Email: eventfsc@gmail.com./. 

Nơi nhận:                                                                           KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 

- Sở VHTTDL gửi đến 

các DN du lịch, dịch vụ du lịch; 

- Các phòng, ban thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Hương  

 

                                                                                     

   Nguyễn Minh 
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