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 Hà Nội, ngày       tháng 09 năm 2022 

Giải thưởng Du lịch ASEAN 2023 được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Du 

lịch ASEAN - ATF 2023 tại In-đô-nê-xi-a vào tháng 01 năm 2023. Đây là sự kiện 

quan trọng góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh du lịch quốc gia cũng như tạo 

cơ hội xúc tiến, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế đối với các đơn vị kinh doanh 

dịch vụ du lịch của Việt Nam. 

Bộ trưởng các quốc gia thành viên ASEAN đã thống nhất sẽ trao các giải thưởng 

cho mỗi nước thành viên như sau: 

1) Giải thưởng Homestay ASEAN lần thứ 4: mỗi nước 05 ứng cử viên; 

2) Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ 3: mỗi nước 05 ứng cử viên; 

3) Giải thưởng Nhà vệ sinh công cộng ASEAN lần thứ 2: mỗi nước 05 ứng cử viên; 

4) Giải thưởng Dịch vụ Spa ASEAN lần thứ 2: mỗi nước 05 ứng cử viên. 

Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị thuộc 

đối tượng nêu trên làm hồ sơ. Ngoài ra, mỗi đơn vị ứng cử được yêu cầu cung cấp 

đấy đủ thông tin theo mẫu danh sách tổng hợp đề cử, kèm theo 02 ảnh có độ phân 

giải cao (300dpi). 

Tổng cục Du lịch đã đăng tải các bộ Tiêu chuẩn ASEAN và mẫu danh sách tổng 

hợp đề cử trên trang thông tin điện tử Tổng cục Du lịch, tại đường link: 

https://vietnamtourism.gov.vn/post/43349. Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất đơn vị nhận 

giải tới Tổng cục trước ngày 05 tháng 10 năm 2022.  

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch, điện thoại: 

0243 9423760, máy lẻ: 133 (đ/c Hoàng Trà My), địa chỉ email: 

vukhachsan@vietnamtourism.gov.vn./.  

Nơi nhận:            

- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, VKS, TM (63). 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trùng Khánh 

 

 

Kính gửi: 

 

- Sở Du lịch; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.  
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