
 Kính gửi: .......................................................................................  

Căn cứ Công văn số 203/UBND- KGVX ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức và tham gia các sự kiện 

xúc tiến, quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ năm 2022. 

Nhằm triển khai các hoạt động phục hồi, kích cầu du lịch thành phố Cần 

Thơ trong tình hình mới, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ đến với người dân 

tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh trong khu vực, giới thiệu các chương trình kích cầu 

du lịch hè năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ 

chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Cần Thơ năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa, 

cụ thể như sau: 

Thời gian: dự kiến ngày 01/7/2022. 

Địa điểm: tỉnh Thanh Hóa. 

Nội dung: Giới thiệu, quảng bá du lịch Cần Thơ, kết nối các doanh nghiệp 

du lịch giữa hai địa phương, phát triển thị trường và thu hút khách du lịch các 

tỉnh khu vực miền Bắc Trung bộ đến với thành phố Cần Thơ.  

Để chương trình Hội nghị chất lượng, hiệu quả và thành công, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ trân trọng đề nghị các doanh nghiệp du 

lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đăng ký tham dự Hội nghị nêu trên và hỗ 

trợ cung cấp các voucher, chương trình khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ kích 

cầu… của đơn vị có giá trị tương đương theo cơ cấu giải thưởng trong chương 

trình bốc thăm trúng thưởng (đính kèm cơ cấu giải thưởng). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của quý doanh 

nghiệp để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp. 

Thông tin cung cấp vui lòng gửi về Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố 

Cần Thơ trước ngày 15/6/2022. Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn; Bà 

Nguyễn Thị Tuyết Hằng (Zalo: 0902 866 894) để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTPTDL;  
- Lưu: VT, QLDL.Tín  
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Nguyễn Minh Tuấn  

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Số:          /SVHTTDL-QLDL 

V/v hỗ trợ chương trình rút thăm 

trúng thưởng tại Hội nghị xúc 

tiến, quảng bá du lịch Cần Thơ 

năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa 

 

  Cần Thơ, ngày         tháng      năm 2022 

mailto:trungtamptdl@cantho.gov.vn
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