BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG CỤC DU LỊCH
Số:1614 /TCDL-KS
V/v đề xuất ứng viên nhận Giải thưởng ASEAN

Kính gửi:

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

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

Giải thưởng Du lịch ASEAN 2022 được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn
Du lịch ASEAN - ATF 2022 tại Campuchia vào tháng 1 năm 2022. Đây là sự
kiện quan trọng góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh du lịch khu vực
ASEAN cũng như nâng cao khả năng hội nhập quốc tế của du lịch 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 Khách sạn Xanh ASEAN
2) Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN
3) Giải thưởng Địa điểm tổ chức MICE ASEAN:
– Hạng mục Phòng Hội nghị
– Hạng mục Cơ sở Triển lãm
4) Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN:
- Hạng mục giải thưởng cho sản phẩm du lịch bền vững nông thôn
- Hạng mục giải thưởng cho sản phẩm du lịch bền vững thành thị
(Tổng cục Du lịch đã có thông báo về hạng mục giải thưởng này trong công
văn số 1542/TCDL-KS ngày 27 tháng 10 năm 2021).
Thông tin chi tiết về tiêu chí các hạng mục giải thưởng và hướng dẫn làm hồ
sơ đăng ký xem tại: www.vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/38428
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, tổng hợp và gửi hồ sơ đề xuất đơn vị nhận
giải tới Tổng cục trước ngày 23/11/2021.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch, điện thoại:
0243 9423760, máy lẻ: 133, địa chỉ email: vukhachsan@vietnamtourism.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VKS, MH (63).
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