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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch  

“Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa 

 

Căn cứ Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phục hồi, kích cầu du lịch thành phố 

Cần Thơ; 

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. 

Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển Du lịch tại Công văn số 

232/TTPTDL-TTXTQBDL ngày 26 tháng 5 năm 2022 về việc tổ chức Hội nghị 

xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại tỉnh 

Thanh Hóa. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch tổ 

chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” 

năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ nhằm phát triển thị trường 

và thu hút khách du lịch từ Thanh Hóa và các tỉnh khu vực miền Bắc Trung Bộ 

đến thành phố Cần Thơ. Khảo sát các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Thanh 

Hóa và trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển du lịch. 

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, liên kết hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và 

Thanh Hóa, cùng các tỉnh thành lân cận, khai thác hiệu quả đường bay Cần Thơ 

- Thanh Hóa góp phần phục hồi ngành du lịch bị ảnh hưởng sau đại dịch.  

- Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch của thành phố 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 Trung Bộ. Hỗ trợ 

các doanh nghiệp du lịch thành phố Cần Thơ phục hồi và đẩy mạnh các hoạt 

động du lịch trong tình hình mới. 

- Công tác tổ chức các hoạt động được phân công rõ ràng, cụ thể đến từng 

phòng, ban, đơn vị có liên quan. Các hoạt động được tổ chức đảm bảo đúng mục 

đích, ý nghĩa trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA ĐOÀN 

1. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 30/6 đến 02/7/2022. 
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- Địa điểm: tỉnh Thanh Hóa.  

2. Thành phần đoàn: (dự kiến) 

a) Đại biểu Trung ương: (02 đại biểu) 

Mời Lãnh đạo Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam. 

b) Đại biểu thành phố Cần Thơ: (40 đại biểu) 

- Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ - Trưởng đoàn; 

- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện của thành phố Cần Thơ; 

- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ; 

- Lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Phát triển Du lịch; 

- Nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên; 

- Đại diện Đài Phát thanh & Truyền hình TP. Cần Thơ; 

- Người đẹp Du lịch, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi; 

- Đại diện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố: 15 - 20 doanh 

nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm vườn, dịch vụ du lịch thành phố Cần Thơ.   

c) Mời đại biểu 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long:  

- Đại biểu tỉnh An Giang: 07 người; 

- Đại biểu tỉnh Hậu Giang: 07 người; 

- Đại biểu tỉnh Bạc Liêu: 07 người. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

a) Thời gian: Tháng 6 năm 2022 

b) Nội dung:  

Giới thiệu quảng bá các hoạt động của Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch 

“Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022. 

c) Hình thức: 

- Tuyên truyền trên các màn hình LED trong nội ô thành phố Cần Thơ và 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Tuyên truyền, viết bài đăng lên trên Cổng thông tin điện tử du lịch; Cổng 

thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch trên thiết bị di dộng; Cổng thông tin điện 



tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ; Cổng thông tin du lịch 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Tuyên truyền trên mạng xã hội: Fanpage, Zalo Du lịch Cần Thơ – Can 

Tho Tourism.  

- Tuyên truyền trên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền 

sông nước” năm 2022 

a) Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Dự kiến 08 giờ 00, ngày 01/7/2022. 

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Mường Thanh - Thanh Hóa. 

(Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa) 

b) Thành phần tham dự: Dự kiến 150 đại biểu 

- Đại biểu Trung ương: 02 đại biểu. 

- Đại biểu thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu 

(cán bộ nhà nước, Hiệp hội và Doanh nghiệp): 60 đại biểu. 

- Mời đại biểu tỉnh Thanh Hóa: Lãnh đạo UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh; Hiệp hội du lịch; các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa (dự kiến mời 70 doanh nghiệp); Phóng viên Báo, Đài (15). 

- Mời đại biểu các tỉnh lân cận: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Sở Du lịch; Hiệp hội Du lịch; Doanh nghiệp du lịch các tỉnh Nghệ An, Hòa 

Bình, Ninh Bình… (mỗi tỉnh 5 - 10 doanh nghiệp). 

c) Nội dung: 

 Chương trình Hội nghị: 01 buổi 

- Đón tiếp Đại biểu 

- Chương trình văn nghệ chào mừng 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Phát biểu chào mừng của UBND tỉnh Thanh Hóa 

- Trình bày, giới thiệu sản phẩm du lịch mới và các tour du lịch đặc trưng 

của thành phố Cần Thơ (Video clip giới thiệu du lịch Cần Thơ) 

- Trình bày, giới thiệu sản phẩm du lịch của các tỉnh ĐBSCL (An Giang, 

Bạc Liệu, Hậu Giang). 

- Giải lao 

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

ĐBSCL 

- Thảo luận 

- Chương trình rút thăm may mắn 



- Phát biểu tổng kết Hội nghị của UBND TP. Cần Thơ 

e) Tài liệu Hội nghị: 

- Chuẩn bị video clip giới thiệu tổng quan về du lịch Cần Thơ, mã QR giới 

thiệu ấn phẩm điện tử trên Cổng thông tin du lịch Cần Thơ và một số các ấn 

phẩm in quảng bá du lịch Cần Thơ gồm: Sách hướng dẫn du lịch, Bộ nhận diện 

thương hiệu du lịch Cần Thơ, bản đồ du lịch, các loại tờ gấp giới thiệu điểm 

vườn, ẩm thực, cẩm nang du lịch,…   

- Soạn nội dung, tạo mã QR tài liệu Hội nghị bao gồm: báo cáo tổng quan 

về du lịch thành phố Cần Thơ; Chương trình số 21-CTr/TU, ngày 12 tháng 5 

năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 

tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn”; Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2018, 

của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, về việc chính sách hỗ trợ đầu tư các 

dự án ngoài ngân sách nhà nước, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

danh mục các dự án kêu gọi đầu tư về du lịch; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29 

tháng 12 năm 2021, của Thành Ủy thành phố Cần Thơ, về đẩy mạnh phát triển 

du lịch trong tình hình mới, định hướng phát triển du lịch thành phố trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn; Danh mục các sự kiện, lễ hội thường niên tại Cần Thơ; 

Danh mục các di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể; Danh mục các 

điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố và cấp Đồng bằng sông Cửu Long; Danh 

mục các nhà hàng, khách sạn, điểm vườn du lịch, các điểm ăn uống, mua sắm 

đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

- Tài liệu, ấn phẩm giới thiệu về Du lịch các tỉnh An Giang, Hậu Giang và 

Bạc Liêu.  

3. Các hoạt động bên lề Hội nghị 

- Bố trí khu vực triển lãm ảnh đẹp du lịch Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL 

(nếu có). 

- Bố trí trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của Cần Thơ, quà 

tặng du lịch, đặc sản Cần Thơ: bánh tét lá cẩm, rượu mận Sáu Tia, bánh tráng 

Thuận Hưng, mắm cá tra, khô cá tra, trà mãng cầu và các sản phẩm OCOP đa 

dạng khác. Cùng các loại trái cây đặc trưng của Cần Thơ như dâu Hạ Châu, 

xoài, măng cụt, cam xoàn, chôm chôm…và hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu 

niệm, sản phẩm đan lát từ lục bình, mây tre, khăn rằn….  

- Bố trí trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của 3 tỉnh ĐBSCL 

(An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu) và mời đơn vị chủ nhà Thanh Hóa cùng trưng 

bày giới thiệu sản phẩm. 

- Khu vực trưng bày ấn phẩm: Bộ nhận diện thương hiệu, Sách hướng dẫn 

du lịch, cẩm nang du lịch, các loại tờ gấp giới thiệu du lịch, ẩm thực, tour tiêu 

biểu, bản đồ du lịch...tất cả các ấn phẩm được mã hóa QR.  

- Ngoài ra, còn bố trí các bàn giới thiệu tour, tuyến cho các doanh nghiệp 

giới thiệu trực tiếp cho khách tham dự. 



4. Tổ chức cho Đoàn Cần Thơ đi khảo sát một số điểm du lịch tiêu biểu 

của tỉnh Thanh Hóa 

- Thời gian: 30/6 đến 02/7/2022 

- Nội dung: Khảo sát các điểm đến mới, tiêu biểu, tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp Cần Thơ học tập kinh nghiệm và giao lưu, kết nối. 

- Lịch trình cụ thể (Đính kèm). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện 

- Từ nguồn kinh phí xúc tiến, quảng bá năm 2022 giao Trung tâm Phát triển 

Du lịch thành phố Cần Thơ và nguồn vận động xã hội hóa (Đính kèm dự toán 

chi tiết). 

- Các tỉnh và doanh nghiệp tham gia: Tự túc kinh phí. 

2. Tiến độ thực hiện 

- Tháng 5/2022: Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự thảo chương trình, dự 

trù kinh phí, thiết kế phông sân khấu phục vụ tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng 

bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022. 

- Từ 01 - 10/6/2022: Triển khai kế hoạch đến các phòng, đơn vị có liên 

quan; hoàn chỉnh dự toán kinh phí; phát hành thư mời các đại biểu tham gia 

đoàn; liên hệ tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ tổ chức Hội nghị, sắp xếp công tác hậu 

cần và các công tác chuẩn bị khác; liên hệ và mời các tỉnh An Giang, Hậu 

Giang, Bạc Liêu và các tỉnh gần Thanh Hóa tham dự Hội nghị (Ninh Bình, Hòa 

Bình, Nghệ An…). 

- Từ 01 - 10/6/2022: Xác nhận đại biểu tham gia, tiếp nhận các chương 

trình kích cầu, voucher khuyến mãi, quà tặng của doanh nghiệp phục vụ cho bốc 

thăm trúng thưởng. 

- Từ 10 - 20/6/2022 : tham mưu xây dựng clip giới thiệu tổng quan về du 

lịch Cần Thơ, soạn thảo bài giới thiệu, power point trình chiếu về các sản phẩm 

du lịch mới, kịch bản chương trình, kịch bản bốc thăm trúng thưởng . 

- Từ ngày 20/6 - 24/6/2022: Chốt danh sách tham gia Đoàn và tham mưu 

thành lập Đoàn công tác; hoàn chỉnh các bài phát biểu, kịch bản chương trình, 

báo cáo tổng quan, dự án kêu gọi đầu tư và các thiết kế trình Lãnh đạo Sở phê 

duyệt.   

- Từ ngày 24 - 30/6/2022: Tham mưu họp Đoàn công tác, chuẩn bị sản 

phẩm trưng bày, tài liệu, ấn phẩm và các công việc chuẩn bị khác. 

- Từ ngày 30/6 - 02/7/2022: Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch 

“Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại Thanh Hóa. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch các tỉnh Hậu Giang; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao 



và Du lịch tỉnh Bạc Liêu; Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh 

An Giang; Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ 

- Tham gia đoàn xúc tiến, quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ tại tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Vận động các hội viên, câu lạc bộ, doanh nghiệp… tham gia Đoàn công 

tác; vận động các đơn vị hỗ trợ, cung cấp voucher phục vụ cho chương trình rút 

thăm trúng thưởng tại Hội nghị. 

 2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

a) Trung tâm Phát triển Du lịch: 

- Chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, tổ chức Đoàn công tác và 

Hội nghị tại tỉnh Thanh Hóa. Soạn thảo và trình lãnh đạo Sở các văn bản gửi các 

cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Hội nghị. 

Liên hệ phối hợp với tỉnh Thanh Hóa trong công tác chuẩn bị Hội nghị, chương 

trình khảo sát và công tác hậu cần cho đoàn.  

- Tham mưu mời lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam. 

- Chuẩn bị kịch bản dẫn chương trình Hội nghị. 

- Thiết kế phông Hội nghị và không gian trưng bày sản phẩm; chuẩn bị ấn 

phẩm, sản phẩm trưng bày. 

- Mời đại biểu và doanh nghiệp tham gia Đoàn, tham mưu danh sách Đoàn 

công tác. Dự trù kinh phí tổ chức, thanh quyết toán theo quy định và báo cáo kết 

quả tổ chức Hội nghị. 

- Đăng tải và cập nhật tin bài tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau 

Hội nghị lên Cổng thông tin điện tử ngành du lịch thành phố Cần Thơ. 

- Chuẩn bị nội dung ký kết giữa các đơn vị (nếu có). 

b) Phòng Quản lý Du lịch: 

- Thẩm định nội dung, trình ký các văn bản có liên quan. 

- Chuẩn bị các bài phát biểu cho lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nếu có). 

c) Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình phối hợp Trung tâm Văn hóa thành 

phố: 

- Xây dựng và tập dợt chương trình biểu diễn nghệ thuật, thẩm định nội 

dung các tiết mục tham gia biểu diễn trong khuôn khổ Hội nghị và các hoạt động 

bên lề, trình Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. 

- Lập danh sách nghệ nhân tham gia chương trình Đờn ca Tài tử biểu diễn 

tại Chương trình văn nghệ chào mừng và tiệc chiêu đãi. 

3. Đề nghị UBND các quận, huyện thành phố Cần Thơ 

- Cử đại diện lãnh đạo tham gia đoàn xúc tiến, quảng bá du lịch Cần Thơ 

tại tỉnh Thanh Hóa.  



- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm du lịch chuẩn bị các tài 

liệu ấn phẩm quảng bá và một số sản phẩm, đặc sản của địa phương để chuẩn bị 

trưng bày tại Hội nghị (đầu mối liên hệ, tiếp nhận: Trung tâm Phát triển Du 

lịch). 

4. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ 

Cử phóng viên tham gia Đoàn để đưa tin tuyên truyền về Hội nghị xúc tiến, 

quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại tỉnh Thanh 

Hóa.  

5. Doanh nghiệp du lịch thành phố Cần Thơ  

Cử lãnh đạo tham gia đoàn và chuẩn bị tài liệu, ấn phẩm quảng bá sản 

phẩm du lịch, dịch vụ của doanh nghiệp giới thiệu tại Hội nghị; hỗ trợ cung cấp 

các chương trình kích cầu, voucher khuyến mãi, quà tặng của doanh nghiệp 

phục vụ cho bốc thăm trúng thưởng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ 

- Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa, đề nghị các phòng, đơn 

vị liên quan triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo lãnh đạo 

Sở để kịp thời chỉ đạo nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra./.  

 

Nơi nhận:  

- UBND TP (để báo cáo);  

- HHDL ĐBSCL (để phối hợp); 

- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa (để phối hợp); 

- UBND quận, huyện (để phối hợp); 

- HHDL TP. Cần Thơ; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở: KHTC, QLVHGĐ, TTPTDL 

(để thực hiện);  

- Lưu: VT, QLDL.Tín 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
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