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TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kon Tum, ngày     tháng     năm 2023 

                            

    
        Kính gửi: 

   - Hiệp hội Du lịch tỉnh Kon Tum; 
             - Các công ty lữ hành, khách sạn, trên địa bàn tỉnh; 
             - Các công ty kinh doanh các mặt hàng đặc trưng của tỉnh; 
             - Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum; 

                              - Trung tâm VHTTDL và Truyền thông các huyện, Thành phố. 
 

Căn cứ Công văn số 09/TTXTDL-TCSK ngày 19/01/2023 của Trung tâm Xúc 

tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời tham dự sự kiện Ngày Hội Du lịch 

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023; 

Thực hiện Công văn số 196/SVHTTDL-QLDL ngày 17/02/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum về việc chuyển công văn số 09/TTXTDL- 

TCSK ngày 19/01/2023 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh. 

Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định được vị trí, vai trò là 

những sự kiện quan trọng của ngành du lịch thành phố nói riêng và cả nước nói 

chung; góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu điểm đến của các tỉnh thành trên khắp 

cả nước. Đây là cơ hội tốt để địa phương tiếp cận và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ 

du lịch, chương trình khuyến mãi, kích cầu du lịch hấp dẫn đến du khách trong và 

ngoài nước. 

Nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, xúc 
tiến quảng bá điểm đền. Trung Tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh đề xuất tham dự 
sự kiện Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một sự kiện trong chuỗi 
xúc tiến du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trong cả nước nói chung. 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trân trọng kính mời quý đơn vị tham gia 

Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 bao gồm các hoạt động giới thiệu, 

quảng bá du lịch, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 

I. Thông tin chung về sự kiện: 

1. Tên sự kiện: Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 

2. Thời gian: Từ ngày 06 đến ngày 09/4/2023. 

3. Địa điểm: Khu B, Công viên 23/9, Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Bản đăng ký tham gia sự kiện: có đính kèm. 



II. Quyền lợi và trách nhiệm của các đơn vị tham gia 

1.Quyền lợi 

- Các đơn vị tham gia sẽ có điều kiện thuận lợi, giới thiệu về các sản phẩm dịch 
vụ du lịch hấp dẫn, các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương đến các công ty lữ 
hành, các cơ quan truyền thông báo chí và công chúng trong và ngoài nước, là cơ hội 
tốt cho các lữ hành, các công ty kinh doanh ngành hàng đặc trưng, các khách sạn cập 
nhật thông tin về dịch vụ và sản phẩm của đơn vị. 

- Tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng kinh doanh và trao đổi khách; Giới thiệu, 
quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, văn hóa đặc sắc của 
tỉnh với đông đảo bạn bè trong và ngoài nước. 

- Được Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng 
(18m2) và một phần kinh phí dàn dựng gian hàng tại Ngày hội 

2. Trách nhiệm 

- Các đơn vị tham gia gian hàng chung của tỉnh phải tuân thủ đúng quy định của 
BTC, phối hợp tốt với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh. 

- Các đơn vị tham gia tự túc chi phí đi lại khi tham gia Ngày hội. 

- Các đơn vị kinh doanh ngành hàng du lịch, lưu trú du lịch tự trưng bày sản 
phẩm dịch vụ, chuẩn bị đầy đủ tờ rơi, tập gấp, standy, hợp đồng tour, giá tour dự định 
bán và cử nhân viên trực tiếp tư vấn chào bán tour tại gian hàng của tỉnh. 

- Các đơn vị kinh doanh các mặt hàng đặc trưng của tỉnh, tự túc về kinh phí đi 
lại, vận chuyển và trưng bày, quản lý hàng hóa mà đơn vị mình mang đi quảng bá. Cử 
người trông coi, tư vấn giới thiệu cho du khách biết về sản phẩm đặc trưng của đơn vị 
mình khi đến tham gian gian hàng. 

Để chuẩn bị tốt cho đoàn của tỉnh tham gia Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí 
Minh lần thứ 19 năm 2023. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh đề nghị các 
đơn vị đăng ký danh sách, xác nhận tham gia và gửi về Trung tâm theo mẫu đăng ký 
đính kèm. 

Thời gian đăng ký về Trung tâm chậm nhất đến 03/03/2023 theo địa chỉ: Số 68 
Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Rất mong nhận được sự tham gia phối hợp của các đơn vị./. 

 Nơi nhận:                                                                                               
- Như trên;                                                                                 

- Lưu VT, XTDL. 

                       GIÁM ĐỐC 

              

 

 
 

 

 

                         Lê Thị Tiến 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA  

NGÀY HỘI DU LỊCH TP.HCM LẦN THỨ 19 

NĂM 2023 

 (Thời gian từ ngày 06/4 đến ngày 09/4/2023 tại  

Công viên 23/9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Kính gửi: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Kon Tum. 
 

 

TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Điện thoại Ghi chú 

      

      

      

                                                                          

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ 
            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

  

 

 

          

Tên đơn vị: 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

                                    Kon Tum, ngày      tháng     năm 2023 
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