CHƯƠNG TRÌNH
TỌA ĐÀM PHÁT ĐỘNG MỞ LẠI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
VIỆT NAM – TRẢI NGHIỆM TRỌN VẸN
____________________

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Ngày 22/3/2022
08h30

Rời Hà Nội đi Quảng Ninh

10h00

Đ n tiếp đại biểu tại Khách sạn
Premier Village Hạ Long bay resort

11h00

Về khách sạn, làm thủ tục nhận
phòng

11h30 - 13h00 Ăn trưa
13h15

Ban Tổ chức bố trí xe theo
đăng ký

Ăn tại khách sạn đoàn
nghỉ

Xe đưa đại biểu rời khách sạn đến
địa điểm tổ chức Tọa đàm

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM PHÁT ĐỘNG
Mở lại hoạt động du lịch: Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn
13h30 - 14h00

Đăng ký đại biểu, đ n tiếp khách Ban Tổ chức
mời

14h00 - 14h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC Lê Anh

Video dẫn đề: du lịch Việt Nam mở lại hoạt động cả nội địa và
14h10 - 14h15 quốc tế, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
COVID-19.
14h15 - 14h25 Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du lịch

14h25 - 14h35 Phát biểu chào mừng

Lãnh đạo UBND tỉnh
Quảng Ninh

14h35 - 14h50

Phương án mở lại hoạt động du lịch Lãnh đạo Tổng cục Du
trong điều kiện bình thường mới
lịch
Tọa đàm mở lại hoạt động du lịch

Sự chuẩn bị của địa phương: Xây tỉnh Quảng Ninh
14h50 - 15h00 dựng điểm đến thích ứng trong điều
kiện bình thường mới

2
15h00 - 15h10

Sự chuẩn bị của doanh nghiệp: Phát - Tập đoàn Sun Group
triển hệ sinh thái sản phẩm du lịch

Phát triển chuỗi/sản phẩm liên kết - Hiệp hội Du lịch/Lữ
15h10 - 15h20 nhằm tăng trải nghiệm cho du khách, hành Việt Nam
nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch
15h20 - 15h30

Khai thác đường bay kết nối các - Vietnam Airlines
điểm đến trong nước và quốc tế

Thảo luận về phối hợp, hợp tác giữa Các đại biểu dự Tọa đàm
các Bộ, ngành, địa phương, doanh
15h30 - 16h30 nghiệp để mở lại hoạt động du lịch
thực sự hiệu quả trong điều kiện bình
thường mới
Nghỉ giữa giờ

16h30-16h45

16h45 - 17h00 Lễ ký kết chương trình hợp tác

- UBND tỉnh Quảng
Ninh
- Tập đoàn Sun Group
- Vietnam Airlines

17h00 - 17h10 Lễ phát động Mở lại hoạt động du
lịch: Việt Nam - Trải nghiệm trọn
vẹn
17h10 - 17h15 Chụp ảnh lưu niệm
CHIÊU ĐÃI
18h15

Xe đưa đại biểu rời khách sạn đến Ban Tổ chức bố trí xe
địa điểm chiêu đãi

18h30 - 19h00 Đ n khách

Ban Tổ chức

19h00 - 21h00 Tiệc chiêu đãi

Tại Khách sạn Premier
Village Hạ Long bay
resort

21h15

Xe đưa đại biểu trở về khách sạn

Ngày 23/3/2022
07h00 - 08h15 Ăn sáng, làm thủ tục trả phòng
khách sạn
08h30

Rời Quảng Ninh về Hà Nội

