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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /UBND-KGVX  Quảng Nam, ngày      tháng 3 năm 2022
V/v đề nghị hỗ trợ tuyên truyền,
quảng bá Năm Du lịch quốc gia

- Quảng Nam 2022

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm Du lịch quốc gia 2022 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội, du lịch tiêu 
biểu quy mô cấp quốc gia và cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của 
ngành Du lịch Việt Nam. Sự kiện tạo cơ hội thu hút khách du lịch trong và ngoài 
nước, thông qua đó tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hoá 
vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam, đồng 
thời thúc đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

Nhằm phát huy vai trò của du lịch Quảng Nam trong liên kết, tạo động lực 
phát triển du lịch khu vực miền Trung và toàn quốc, góp phần nâng cao hình 
ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng 
trong những năm tiếp theo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định chọn 
tỉnh Quảng Nam là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 với 
chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

Để thông tin về các hoạt động của sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng 
Nam 2022 được đến với đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước 
xuyên suốt năm 2022 (theo Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2022 gửi kèm); 
UBND tỉnh Quảng Nam trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan báo chí, Cổng thông tin 
điện tử của địa phương mình tích cực phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá 
rộng rãi về sự kiện này với các nội dung cụ thể như sau:

1. Năm Du lịch quốc gia 2022 có nhiều sự kiện, hoạt động, trong đó có 10 
hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các Bộ, Ban, 
ngành Trung ương tổ chức và 138 hoạt động do 42 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chủ trì tổ chức. Riêng tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 64 sự 
kiện, hoạt động với 06 chương trình diễn ra xuyên suốt năm 2022, bao gồm: (i) 
Du xuân Đất Quảng; (ii) Du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP; 
(iii) Du lịch Chu Lai điểm hẹn; (iv) Du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ 
Chí Minh huyền thoại; (v) Du lịch Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè; (vi) Du lịch - 
Sắc màu Di sản.

2. Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2022 là Lễ Khai mạc Năm Du lịch 
quốc gia 2022 - “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, được tổ chức tại Đảo 
Ký ức Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vào lúc 20h10, ngày 
26/3/2022 (thứ Bảy). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - 
Đài Truyền hình Việt Nam, kênh Thời sự VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam, trên 
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một số kênh truyền hình trong cả nước và trên sóng Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh Quảng Nam.

3. Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 
được tổ chức từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/2022 tại Quảng trường sông Hoài và 
Công viên vườn tượng An Hội, thành phố Hội An. Festival Nghề truyền thống 
vùng miền tái hiện sinh động nhất các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của 
tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh, thành khu vực duyên hải miền Trung - 
Tây Nguyên nói chung. Qua đó, tăng cường giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch 
sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Quảng Nam trên 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước, 
góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh và khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên sau đại dịch Covid-19.

* Vui lòng truy cập thông tin chi tiết tại địa chỉ:
http://quangnamtourism.com.vn/vi/
https://quangnam.gov.vn/webcenter/portal/ubnd/pages_dulichxanhquangn

am
* Xin vui lòng liên hệ: bà Tưởng Thị Ngọ, Trưởng Phòng Thông tin - Báo 

chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, theo số điện thoại: 
0903541413. 

UBND tỉnh Quảng Nam rất mong UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quan tâm hỗ trợ để sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2022 “Quảng 
Nam - Điểm đến du lịch xanh” thành công tốt đẹp./.

(Đính kèm Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2022)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ VH,TT&DL;
- Bộ TT&TT;
- Tổng cục Du lịch;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TT&TT, VHTT&DL tỉnh QNam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Q).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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