BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
Tham dự Tọa đàm phát động mở lại hoạt động du lịch
Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn
________________________________________________________

Họ và tên đại biểu (viết hoa):……………………………………………………
Cơ quan:………………………………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………….……………………………
Địa chỉ cơ quan:………………………………………………………………….
ĐT di động:…………………………. Email: …….…………………………….
Để bố trí công tác hậu cần, đối với các đại biểu ở ngoài tỉnh Quảng Ninh, vui
lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng:
Hạng mục hậu cần do BTC bố trí
Phương tiện đi lại từ Hà Nội - Quảng Ninh
- Thời gian xuất phát: 08h30 ngày 22/3/2022
- Địa điểm xuất phát: Cung Hữu nghị Việt Xô, 91
phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng khách sạn
- Thời gian: 01 đêm (22/3/2022)
- Tiêu chuẩn: Khách VIP 1 người/1 phòng, các đại
biểu khác 02 người/1 phòng twin
- Địa điểm: Ban Tổ chức sẽ thông báo sau
Ăn trưa
- Thời gian: 11h30-13h00 ngày 22/3/2022
- Địa điểm: Tại khách sạn đoàn được bố trí nghỉ
Chiêu đãi tối
- Thời gian: 18h30 ngày 22/3/2022
- Địa điểm: Khách sạn Premier Village Hạ Long
bay resort
- Hình thức tiệc: tiệc ngồi (set menu)
- Trang phục: lịch sự

Đăng ký

Không đăng ký

2
Phương tiện đi lại từ Quảng Ninh - Hà Nội
- Thời gian xuất phát: 08h30 ngày 23/3/2022
- Địa điểm xuất phát: Khách sạn đoàn ở
- Địa điểm kết thúc: Cung Hữu nghị Việt Xô, 91
phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Một số lưu ý:
- Mỗi đại biểu điền một phiếu riêng biệt.
- Đại biểu tham dự Tọa đàm sẽ phải thực hiện test nhanh COVID-19. Thông tin
về địa điểm test sẽ được cập nhật sau.
- Ban Tổ chức chỉ bố trí hậu cần cho lái xe các Bộ, ngành, UBND và Sở quản lý
du lịch các địa phương. Vui lòng cung cấp thông tin lái xe.
- Vui lòng gửi đăng ký đại biểu qua email pndiepvnat@gmail.com trước ngày
19/3/2022./.

