
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỔNG CỤC DU LỊCH 
 

Số:                   /TCDL-TTDL 

V/v mời tham gia Gian hàng Du lịch  

Việt Nam tại Hội chợ Travex 2023 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2022 

                

 Kính gửi:  

-   Các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

-   Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế;  

-   Các doanh nghiệp khách sạn, khu nghỉ dưỡng,  

    các hãng tàu lưu trú du lịch 4-5 sao; 

-   Các doanh nghiệp dịch vụ liên quan du lịch 

Nhằm quảng bá điểm đến Việt Nam hấp dẫn, mở cửa hoàn toàn, sẵn sàng 

chào đón khách du lịch quay trở lại sau dịch COVID-19; hỗ trợ các doanh 

nghiệp du lịch kết nối lại với các đối tác và thị trường, góp phần thúc đẩy phục 

hồi Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tham gia Hội chợ Du lịch 

quốc tế Travex 2023, từ ngày 03 – 05/2/2023 tại thành phố Yogyakarta, 

Indonesia. 

Gian hàng du lịch Việt Nam có diện tích 54m2 với chủ đề, nội dung phù 

hợp với xu hướng thị trường trong bối cảnh mới, mở ra một giai đoạn phát triển 

nâng tầm cho Du lịch Việt Nam, cùng một số hoạt động quảng bá, xúc tiến bên 

lề được đầu tư đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện.  

Tổng cục Du lịch trân trọng thông báo, mời các Sở, doanh nghiệp có nhu 

cầu đăng ký tham gia. Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch là đầu mối tổ chức, dàn 

dựng Gian hàng, huy động xã hội hóa, tiếp nhận đăng ký và chịu trách nhiệm về 

thủ tục tham gia của các đơn vị.  

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch: đ/c Hùng 

Mạnh, phòng Nghiệp vụ, Giám sát, điện thoại: 0979 867 366, email: 

nvgs@vietnamtourismfund.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 

- Quỹ HTPTDL (để phối hợp); 

- Trung tâm TTDL (để đăng tin); 

- Lưu: VP, TTDL, LHA .15.                               

 

    KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

    PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG     

 

 

  

 

  Hà Văn Siêu 
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