
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1990/UBND  Cái Răng, ngày 07 tháng 11 năm 2019 

V/v tuyên truyền Cổng thông tin 

du lịch, ứng dụng du lịch thông 

minh trên thiết bị di động thành 

phố Cần Thơ và Tổng đài điện 

thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 

 

                                  Kính gửi:  

- Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 

 

Ủy ban nhân dân quận nhận được Công văn số 3559/SVHTTDL-QLDL 

ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần 

Thơ về việc tuyên truyền Cổng thông tin và ứng dụng di động du lịch thông 

minh thành phố Cần Thơ, Công văn số 3021/SLĐTBXH-XH ngày 18 tháng 10 

năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ về 

việc quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các phường tổ chức tuyên truyền rộng rãi Cổng thông tin du lịch, ứng 

dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động thành phố Cần Thơ và Tổng đài 

điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quận 

2. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn 

hóa – Thể thao và Truyền thanh quận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Cổng 

thông tin du lịch, ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động thành phố 

Cần Thơ và Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111.  

- Cổng thông tin du lịch: http://canthotourism.vn/; http://mycantho.vn/. 

- Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động (có hướng dẫn cài đặt 

Ứng dụng đính kèm). 

- File mẫu thiết kế poster, sticker truy cập trang: http://treem.gov.vn/ để 

tải về và Tổng đài tư vấn đường dây nóng đầu số 18008065. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ 

chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu: VT. 
Năng 

 

 

 

 

 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Vương Công Khanh 
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