
 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

 

Số:          /BVHTTDL-TCDL 
V/v mời dự Tọa đàm phát động  

mở lại hoạt động du lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng 3 năm 2022 

 

  nh g i: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Ch nh phủ tại Thông báo số 

43/TB-VPCP ngày 16/02/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp 

với các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị mở lại các hoạt động du lịch từ ngày 

15/3/2022, đảm bảo th ch ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19. Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tọa đàm phát động mở lại hoạt động du 

lịch: Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn, cụ thể: 

- Thời gian, địa điểm: 14h00 ngày 22/3/2022 (thứ Ba) tại khách sạn 

Premier Village Hạ Long Bay resort, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Chương trình, nội dung: Bên cạnh Lễ phát động, Tọa đàm sẽ tập trung 

thảo luận việc phối hợp, hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp 

để mở lại hoạt động du lịch thực sự hiệu quả trong điều kiện bình thường mới. 

- Thành phần tham dự: Đại diện một số Bộ, ngành; các địa phương; Hiệp 

hội Du lịch Việt Nam; các tập đoàn, hãng hàng không; doanh nghiệp liên quan 

du lịch; các cơ quan truyền thông... 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng k nh mời đại diện Lãnh đạo 

Quý Ủy ban tham dự buổi Tọa đàm trên, góp phần tạo động lực để mở lại các 

hoạt động du lịch thật sự hiệu quả và bền vững.  

Rất mong nhận được sự khẳng định tham dự của Quý Ủy ban trước ngày 

19/3/2022 (trên cơ sở bản đăng ký kèm theo). Thông tin thêm, đề nghị liên hệ 

Bà Phạm Ngọc Diệp, Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch, điện thoại: 

098.836.9218, email: pndiepvnat@gmail.com. 

Trân trọng./. 
 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- BT Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Đoàn Văn Việt; 

- Tổng cục Du lịch; 

- Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (để biết); 

- Lưu: VT, TCDL, TTDL (60b).   

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Việt 
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