
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH “CẦN THƠ - ĐÔ THỊ  

MIỀN SÔNG NƯỚC” NĂM 2022 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Ngày 20 tháng 10 năm 2022) 

 

Thành phố Cần Thơ và thành phố Hà Nội cùng với các tỉnh, thành phía Bắc 

có vị trí địa lý, khí hậu và tài nguyên, sản phẩm du lịch chứa đựng những nét văn 

hóa đặc trưng của hai vùng miền riêng biệt. Mỗi địa phương đều có những thế 

mạnh, tiềm năng, sức hấp dẫn riêng. Đây là lợi thế khác biệt, hỗ trợ lẫn nhau nhằm 

kết nối tour tuyến, thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm du 

lịch giữa các địa phương.  

Với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ nhằm tiếp 

tục phát triển thị trường du lịch trọng điểm, tăng cường khai thác khách du lịch 

giữa 2 vùng miền, đồng thời duy trì và phát triển đường bay Cần Thơ – Hà Nội 

và ngược lại. Bên cạnh đó, tạo cơ hội cho các Doanh nghiệp du lịch của các thành 

phố trao đổi thông tin, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch, kết nối tour, tuyến; 

tìm kiếm đối tác, ký kết hợp tác, liên kết, phát triển du lịch giữa thành phố Cần 

Thơ và khu vực Bắc Bộ.  

Nhằm đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch thành phố Cần 

Thơ, thu hút khách du lịch từ thành phố Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Bắc, 

góp phần tăng trưởng ngành du lịch của thành phố Cần Thơ. Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch 

“Cần Thơ – Đô thị miền sông nứớc” năm 2022, vào lúc 13 giờ 30 ngày 20 tháng 

10 năm 2022 tại Hội trường khách sạn Grand Vista, thành phố Hà Nội. 

Hội nghị dự kiến có sự tham gia khoảng hơn 150 đại biểu là lãnh đạo của 

Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; lãnh đạo UBND thành phố Cần 

Thơ, thành phố Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP. Cần Thơ và thành 

phố Hà Nội, cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên; lãnh đạo của 

Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn, khu 

điểm của các tỉnh, thành, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí. 

- Nội dung Hội nghị: 

+ Phát biểu chào mừng của UBND thành phố Hà Nội; 

+ Trình bày, giới thiệu du lịch thành phố Cần Thơ (Video clip giới thiệu 

tổng quan về du lịch Cần Thơ); 

+ Trình bày, giới thiệu sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp du lịch;  

+ Chương trình Đố vui “Tìm hiểu về Du lịch Cần Thơ”; 

+ Chương trình ký kết hợp tác và phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Sở Du lịch thành phố Hà Nội; 

+ Phát biểu của lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam; 

+ Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Du lịch;  
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+ Phát biểu tổng kết Hội nghị của lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ. 

Ngoài việc tổ chức Hội nghị, Cần Thơ còn bố trí không gian trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của Cần Thơ, quà tặng du lịch, đặc sản, sản phẩm 

OCOP, trưng bày ảnh đẹp du lịch, là nơi để các Doanh nghiệp du lịch kết nối tour 

tuyến, trao đổi tài liệu, ấn phẩm,... Bên cạnh đó, Đoàn cũng tổ chức đi khảo sát 

một số điểm du lịch, di tích lịch sử  của thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình nhằm 

học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển du lịch./. 

 

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ  

Số 09, Nguyễn Thị Minh Khai, Tân An, Ninh Kiều, TPCT 

Điện thoại: 02926.252.527 

Hotline: 0888.177.666 

Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn 

Website: https://canthotourism.vn/ 

https://tourismcantho.vn/ 
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