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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị kích cầu du lịch Nghệ An năm 2022  

 
Thời gian: 07h30 - 12h00 phút, ngày 27/02/2022. 

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Diễn Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu 

Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo 

Sở Du lịch Nghệ An 

Chương trình cụ thể:  

07h30 - 09h00:  

- Đón tiếp đại biểu 

 - Tham quan không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch, các sản 

phẩm đặc sản của Nghệ An. 

 - Chương trình Business Matching giữa các doanh nghiệp. 

09h00 - 09h10: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

09h10 – 09h20: Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An  

09h20 - 09h50: Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch xuân hè năm 

2022; Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Nghệ An và các 

chương trình, chính sách kích cầu du lịch Nghệ An năm 2022 

09h50 – 10h00: Phát động Chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ 2022” 

10h00 – 10h15: Công bố tour canavan “Khám phá cung đường miền Tây 

Nghệ An” 

10h15 - 10h30: Giải lao Teabreak giữa giờ 

10h30 - 11h15: Trao đổi, thảo luận  

- Đánh giá hoàn thiện các sản phẩm du lịch sau chương trình khảo sát và 

tháo gỡ vướng mắc, khó khăn bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ du 

lịch trong điều kiện bình thường mới 

- Chia sẻ, trao đổi về tính bền vững và cam kết chung trong liên kết tour, 

liên kết điểm đến nhằm thúc đẩy nhanh phục hồi du lịch 

- Trao đổi về lộ trình đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2 

11h15 – 11h30: Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Du lịch 

11h30 – 11h40: Phát biểu đáp từ của Lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An 

11h40 - 11h50: Ký cam kết đưa khách về các tỉnh Bắc Trung Bộ giữa CLB 

lữ hành Unesco Hà Nội và Sở Du lịch/Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh 

Bắc Trung Bộ 

11h50 – 12h00: Chụp ảnh lưu niệm và bế mạc Hội nghị. 

 

 

 

 

 

 



HIỆP HỘI UNESCO T.P HÀ NỘI 

CLB LỮ HÀNH UNESCO HÀ NỘI 

 

 

  

PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH 

“Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” 

 

1. Tiềm năng của vùng Bắc Trung Bộ 

- Vùng Bắc Trung Bộ có tài nguyên du lịch hết sức phong phú đa dạng, bờ 

biển dài và nền văn hóa đặc sắc, nhiều cửa khẩu giáp với Lào. Đây là vị trí đặc biệt 

quan trọng trong phát triển du lịch Việt Nam cũng như phát triển kinh tế và du lịch 

trên hành lang Đông - Tây với các nước trong khu vực. 

- Vùng Bắc Trung Bộ cũng là nơi sinh của nhiều danh nhân văn hóa, chính 

trị Việt Nam như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại thi hào Nguyễn Du, Chí sỹ Phan Bội 

Châu, Tổng Bí thư Trần Phú, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Lê Duẩn... 

Có thể thấy hệ thống các di sản của vùng là những tài nguyên du lịch rất có giá trị, 

tạo nên sự khác biệt lớn so với các vùng khác trong cả nước. 

- Quan điểm phát triển du lịch vùng được thể hiện trong Quy hoạch tổng thể 

phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 phù hợp với quan điểm 

chung của Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh tập trung phát triển du lịch 

tham quan nghiên cứu di sản thế giới và văn hóa - lịch sử; Liên kết, hợp tác nội 

vùng, liên vùng và quốc tế là nội dung quan trọng, xuyên suốt đối với phát triển du 

lịch Bắc Trung Bộ.  

2. Các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Bắc Trung Bộ 

- Tỉnh Thanh Hoá: Các bãi biển: Sầm Sơn, Hải Hoà, Hải Tiến; Di sản văn 

hoá Thế giới Thành nhà Hồ, di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu, 

khu di tích văn hoá lịch sử Hàm Rồng, vườn Quốc gia Bến En, du lịch cộng đồng 

Pù Luông, Xuân Liên, Cửa Đạt; suối cá Cẩm Lương; nem chua, bánh gai.. 

- Tỉnh Nghệ An: Khu di tích Kim Liên, Khu di tích LSQG Truông Bồn, Đền 

Ông Hoàng Mười, Đền Cờn, Vườn Quốc gia Pù Mát, Du lịch cộng đồng các 

huyện miền Tây Nghệ An, Cổng trời Mường Lống, Đô thị du lịch biển Cửa Lò, 

Khu du lịch biển Quỳnh, Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, cam Vinh, lươn 

Nghệ An, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 

- Tỉnh Hà Tĩnh: Khu lưu niệm Nguyễn Du, Khu du lịch biển Xuân Thành, 

Khu du lịch sinh thái Hải Thượng, Khu di tích Ngã 3 Đồng Lộc, Chùa Hương 

Tích, Khu du lịch biển Thiên Cầm, kẹo cu đơ, bưởi Phúc Trạch, Cam Hà Tĩnh  

- Tỉnh Quảng Bình: Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nhà lưu niệm 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, TP. Đồng Hới; Đồi cát Quang Phú; Khu vực Điện gió 



B&T; các điểm di tích lịch sử trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại; chương trình 

hành trình theo dấu chân người lính năm xưa (Làng văn hóa du lịch Cự Nẫm). 

3. Phát động Chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” 

Hưởng ứng chương trình phát động phục hồi, mở cửa lại hoạt động du lịch 

của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp hội 

viên phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các tỉnh Bắc Trung Bộ phục hồi nhanh 

ngành du lịch trong năm 2022, Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội phát động 

Chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” như sau: 

3.1. Chủ đề Chương trình: “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” 

3.2. Thời gian thực hiện: từ thời điểm phát động Chương trình đến hết năm 

2022. 

3.3. Thành phần tham gia: các doanh nghiệp hội viên của CLB trên cả nước 

3.4. Hình thức tham gia: các doanh nghiệp hội viên đăng ký tham gia 

Chương trình với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ 

3.5. Nội dung: 

a) Tour về mỗi tỉnh: các doanh nghiệp xây dựng chương trình gắn với các 

sản phẩm đặc trưng, nổi bật của từng tỉnh để khai thác, xúc tiến, bán cho du khách 

b) Tour liên kết 4 địa phương 1 điểm đến: ưu tiên hoàn thiện, phát triển và 

khai thác 03 tour, gồm: 

- Tour du lịch trải nghiệm các di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng biển vào 

mùa Xuân, Hè: 

Thành nhà Hồ/Khu di tích Lam Kinh/Khu du lịch biển Sầm Sơn (Thanh 

Hoá) – Đền Cờn/Đền Hoàng Mười/Khu di tích Kim Liên/Đô thị du lịch biển Cửa 

Lò (Nghệ An) – Khu lưu niệm Nguyễn Du/Chùa Hương Tích/Khu du lịch biển 

Thiên Cầm (Hà Tĩnh) – Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp/hang Tám 

thanh niên xung phong và Đền tưởng niệm các AHLS đường 20 Quyết Thắng; 

công viên Ozo Treetop Park, các điểm tham quan hang động, du lịch sinh thái 

dành cho khách phổ thông tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng/TP. Đồng 

Hới (Quảng Bình) 

- Tour du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái, cộng đồng, mạo 

hiểm vào Thu, Đông: Du lịch cộng đồng Pù Luông/Vườn Quốc gia Bến En (Thanh 

Hoá) – Khu di tích LSQG Truông Bồn/Nghĩa trang quốc tế Việt Lào/Vườn Quốc 

gia Pù Mát/Du lịch cộng đồng Con Cuông/Chinh phụ đỉnh Puxailaileng, Cổng trời 

Mường Lống (Nghệ An) – Khu di tích Ngã 3 Đồng Lộc (Hà Tĩnh) – động Phong 

Nha, động Thiên Đường, suối Nước Moọc, sông Chày – hang Tối, thung lũng 

Hamada – hang Trạ Ang, Thác Mơ; khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe nước 

Trong (Quảng Bình) 

- Tour caravan theo đường Hồ Chí Minh nhánh đông và nhánh Tây qua các 

tỉnh 



3.6. Chính sách ưu đãi: các khu/điểm tham quan và cơ sở dịch vụ du lịch 

của các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ có chính sách ưu đãi 

riêng cho các doanh nghiệp hội viên của Câu lạc bộ khi đăng ký tham gia Chương 

trình này 

3.7. Cam kết thực hiện: các doanh nghiệp hội viên đăng ký chỉ tiêu phấn đấu 

đưa khách về các tỉnh Bắc Trung Bộ, kết thúc Chương trình, Ban Chủ nhiệm Câu 

lạc bộ sẽ phối hợp với Sở Du lịch/Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh: 

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tổ chức tổng kết Chương trình và kiến 

nghị UBND tỉnh, Sở Du lịch/Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh tặng bằng 

khen, giấy khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc. 

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ kêu gọi các doanh nghiệp hội viên tích cực 

hưởng ứng tham gia, đồng hành, hỗ trợ ngành Du lịch của 04 tỉnh Thanh Hoá, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phục hồi nhanh và phát triển bền vững./. 

 

 TM. BAN CHỦ NHIỆM 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Công bố Tour caravan  

“Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” 
 

Miền Tây Nghệ An bao gồm 11 huyện, thị với 6 dân tộc anh em sinh sống 

lâu đời, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa; với những phong tục, tập quán, văn hóa 

ẩm thực, trang phục; kiến trúc nhà sàn mang đạm nét văn hóa đặc sắc… chính là 

tiềm năng cho phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm. Và 

đặc biệt rất phù hợp với loại hình du lịch caravan… nhu cầu du lịch đang là hot 

trend hiện nay của nhiều du khách. 

Với vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, hung vĩ vùng tây Nghệ An sẽ mang lại cho 

du khách những trải nghiệm phong phú, thú vị như: Vãn cảnh, check in, thưởng 

thức đặc sản, ẩm thực, trải nghiệm các hoạt động văn hóa cùng người dân địa 

phương.  

Thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An năm 2022 và Kế hoạch về 

khôi phục hoạt động du lịch Nghệ An trong trạng thái bình thường mới, Sở Du lịch 

Nghệ An chủ trì phối hợp với Tổng cục Du lịch; Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội; Chi 

hội Lữ hành Nghệ An; các đơn vị truyền thông, báo chí; các đơn vị lữ hành trong 

và ngoài tỉnh và các huyện miền Tây Nghệ An tổ chức Chương trình Khảo sát, xây 

dựng sản phẩm du lịch và công bố Tour caravan “Khám phá cung đường miền tây 

Nghệ An”. 

Tùy vào nhu cầu của du khách cũng có thể trải nghiệm tour caravan “Khám 

phá về miền Tây Nghệ An” với chương trình tour trong 03 ngày 02 đêm qua các 

huyện như sau: Con Cuông – Tương Dương – Kỳ Sơn;  Quế Phong – Quỳ Châu – 

Nghĩa Đàn hay Thanh Chương – Anh Sơn – Tân Kỳ - Thái Hòa – Quỳ Hợp. 

Trong khuôn khổ chương trình hôm nay, Chúng tôi xin giới thiệu cụ thể về 

Tour caravan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” có Chương trình tour 

được tổ chức trong thời gian: 06 ngày, 05 đêm; di chuyển bằng xe tự lái gầm cao 

với hành trình xuất phát từ thành phố Vinh đến các huyện miền tây Nghệ An: Con 

Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, chương trình 

như sau: 

Ngày thứ nhất 

Đoàn xuất phát từ thành phố Vinh đi huyện Con Cuông (Quảng đường di 

chuyển khoảng 100 km) và tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch tại huyện 

Con Cuông như:  

Điểm du lịch cộng đồng, sinh thái Bản Xiềng - Pha Lài – Sông Giăng với các 

dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi như: Chèo thuyền Kayak xuôi dòng 

sông Giăng hoặc ngược dòng Sông Giăng bằng xuồng máy, cùng trải nghiệm cảm 

giác mạnh bằng đường trượt Zipline đôi,… 

Đoàn tham quan các điểm du lịch khác như: Thác Kèm, suối nước Mọc, du 

lịch cộng đồng Bản Nưa, bản Khe Rạn, Vườn Quốc Gia Pù Mát, Vườn cam Bản 

Pha,…  

Đoàn thưởng thức ẩm thực của đồng bào Thái và nghỉ đêm tại huyện 



Con Cuông. 

Ngày thứ hai 

Đoàn xuất phát từ huyện Con Cuông đi tham quan Rừng Săng Lẻ (huyện 

Tương Dương, với quãng đường di chuyển khoảng 65km) và nghỉ ăn trưa tại điểm 

du lịch sinh thái, cộng đồng Khe Cớ, xã Tam Đình, huyện Tương Dương. 

Đoàn tiếp tục di chuyển từ Rừng Săng Lẻ đến xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn 

(Quãng đường di chuyển khoảng 75km). Trên đường đi Đoàn dừng chân tham 

quan Đền Vạn – Cửa Rào. 

Đoàn ăn tối, nghỉ tại Đoàn Kinh tế Quốc Phòng QK4 và chuẩn bị các trang 

thiết bị, dụng cụ, đồ dùng cần thiết để leo núi (đỉnh Pù Xai Lai Leng). 

Ngày thứ ba 

Đoàn trải nghiệm leo núi chinh phục đỉnh Pù Xai Lai Leng là ngọn núi cao 

nhất của dãy Trường Sơn Bắc, với độ cao 2.720m so với mực nước biển, nằm trên 

biên giới Việt Nam và Lào. Với hành trình: 

Đoàn di chuyển bằng xe gầm cao từ Đoàn Kinh tế quốc phòng quân khu 4 

(độ cao 1.000m), lên Trạm Biên phòng Buộc Mú (độ cao 1.900m) với khoảng cách 

17km. Tiếp tục đi xe máy theo Đường tuần tra biên giới khoảng 10km, đi bộ tiếp 

5km dọc đường tuần tra biên giới, sau đó leo núi khoảng 2km để lên cột Mốc biên 

giới Việt - Lào (Cột mốc số 422), đi tiếp khoảng 500 m nữa để lên tới đỉnh Pu Xai 

Lai Leng (độ cao 2.720m). 

Đoàn nghỉ ăn trưa, quay phim, chụp ảnh trên đỉnh Pù Xai Lai Leng. 

Đoàn di chuyển từ đỉnh Pù Xai Lai Leng về  Đoàn Kinh tế quốc phòng quân 

khu 4 theo tuyến đường cũ và  ăn tối, nghỉ tại đây. 

Ngày thứ tư 

Đoàn di chuyển từ xã Na Ngoi đi đến xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn 

(Quãng đường di chuyển khoảng 115km). 

Đoàn khảo sát một số địa điểm du lịch sinh thái và xem Chọi Bò (theo văn 

hóa của người H’Mông), ăn trưa tại xã Mường Lống huyện Kỳ Sơn hoặc Đoàn trải 

nghiệm đi thuyền ngược dòng sông Nậm Nơn đến tham quan làng nghề Dệt thổ 

cẩm, Tháp cổ Yên Hòa và ăn trưa tại xã Mỹ Lý; 

Đoàn xuất phát đi huyện Quế Phong (Quãng đường di chuyển khoảng 
105km). 

Tham quan Famstay Nhật Minh tại xã Châu Kim, Đền Chín gian và điểm Du 

lịch Cộng đồng bản Cọ Muồng xã Châu Kim, huyện Quế Phong. 

Đoàn ăn tối, giao lưu văn hóa, văn nghệ tại bản Cọ Muồng và nghỉ đêm tại 

Homestay bản Cọ Muồng. 

Ngày thứ năm 



Đoàn di chuyển từ xã Châu Kim đến tham quan tại Thác Bảy Tầng tại xã 

Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Quãng đường di chuyển khoảng 20km). 

Đoàn dừng chân tham quan Bản Thái cổ Hủa Mương và ăn trưa tại 

Homestay Lâm Khang, xã Hạnh Dịch. 

Đoàn di chuyển từ xã Hạnh Dịch về huyện Quỳ Châu (Quãng đường di 

chuyển khoảng 15km) tham quan chiêm bái tại Đền Chiêng Ngam; Khám phá 

hang Bua; tham quan, chụp ảnh tại cánh đồng Chiêng Ngam bản Hoa Tiến, xã Châu 

Tiến và Hợp tác xã dệt thổ cẩm.   

Tại các điểm tham quan Đoàn có thể mua những món đồ lưu niệm và đặc sản 

địa phương. 

Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Homestay bản Hoa Tiến xã Châu Tiến, huyện 

Quỳ Châu. 

Ngày thứ sáu 

Đoàn tham quan Bảo tàng Dân tộc học tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu. 

Đoàn đến tham quan Khu du lịch sinh thái Hào Lam (có Thác Tạt Ngoi) xã Châu 

Hạnh, huyện Quỳ Châu. 

Đoàn di chuyển từ xã Châu Hạnh về tham quan các điểm du lịch sinh thái tại 

huyện Nghĩa Đàn: Thung lũng hoa Phủ, Trương Gia Trang, Quỳ Khu du lịch Hòn 

Mát (Quãng đường di chuyển khoảng 90km). 

          Sau khi ăn trưa, Đoàn di chuyển về Vinh và kết thúc chương trình (Quãng 
đường di chuyển khoảng 100km). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢN GHI NHỚ 

Triển khai Chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” 

 

- Căn cứ các văn bản của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chương trình số 

4698/BVHTTDL-TCDL ngày 16/12/2021 về phát động du lịch nội địa thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Công văn số 465/BVHTTDL-

TCDL ngày 17/02/2022 về hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai 

đoạn 2; 

- Căn cứ Kế hoạch phát triển du lịch năm 2022 và lộ trình mở cửa hoạt động 

du lịch của các tỉnh Bắc Trung Bộ; 

- Hưởng ứng Chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” do Câu lạc bộ 

Lữ hành Unesco Hà Nội phát động; 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bên; 

Hôm nay, ngày 27 tháng 02 năm 2022, tại Khách sạn Mường Thanh Diễn 

Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

Chúng tôi gồm các bên có tên sau đây: 

SỞ DU LỊCH/SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC TỈNH 

BẮC TRUNG BỘ  (Sau đây gọi tắt là Bên A) 

1. SỞ DU LỊCH NGHỆ AN 

Địa chỉ: Số 7 Đại lộ Lê Nin, tp. Vinh,Nghệ An. 

Đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Lợi Chức vụ :  Phó Giám đốc 

Điện thoại/Fax: 0238.3841 557   

2. SỞ DU LỊCH QUẢNG BÌNH 

Địa chỉ: Số 8 Văn Cao – TDP1 – Đồng Phú – Đồng Hới – Quảng Bình 

Đại diện: Ông Đặng Đông Hà Chức vụ:  Phó Giám đốc 

Điện thoại: 0232 3868678      Fax: 0232 3886367  

3. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HÀ TĨNH 

Địa chỉ:  18 – Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Tp Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh 

Đại diện:  Ông Lê Trần Sáng     Chức vụ :  Phó Giám đốc 

Điện thoại/Fax:   02396825555 

4. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 

Địa chỉ:  Số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa 

Đại diện:  Bà Vương Thị Hải Yến     Chức vụ: Phó Giám đốc 

Điện thoại: 02373.666.0000       Fax: 0237.666.00001 

CÂU LẠC BỘ LỮ HÀNH UNESCO HÀ NỘI (Sau đây gọi tắt là Bên B) 



Địa chỉ: Số 162B, Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Đại diện: Ông Trương Quốc Hùng Chức vụ: Chủ tịch 

Điện thoại/Fax:  0234.3 5111 555  

Sau khi bàn bạc, trao đổi, hai bên thống nhất lập Bản ghi nhớ triển khai 

Chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” như sau:  

 I. Mục đích 

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Trở lại Bắc Trung 

Bộ năm 2022” để thu hút khách du lịch đến với các tỉnh Bắc Trung Bộ; hỗ trợ 

doanh nghiệp du lịch hội viên của Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội và doanh 

nghiệp du lịch 4 tỉnh Bắc Trung Bộ phục hồi các hoạt động lữ hành, dịch vụ du lịch, 

qua đó thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch của các tỉnh Bắc Trung 

Bộ trong năm 2022. 

II. Nội dung 

1. Thời gian thực hiện:  

Từ ngày phát động Chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” đến hết 

năm 2022. 

2. Nội dung:  

Triển khai Chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022”, thu hút khách du 

lịch tham gia với các chương trình tham quan du lịch liên kết 4 tỉnh Bắc Trung Bộ 

với các sản phẩm du lịch trải nghiệm các di sản văn hoá, di sản thiên nhiên kết hợp 

nghỉ dưỡng biển; du lịch văn hóa lịch sử; du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng; du 

lịch mạo hiểm; du lịch MICE… 

Câu lạc bộ lữ hành UNESCO xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết triển khai 

Chương trình, xây dựng chương trình tham quan (tour) cụ thể của chuỗi Chương 

trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” gửi cho Sở VHTTDL/Sở Du lịch các tỉnh 

để phối hợp triển khai.   

3. Hình thức trao đổi, kết nối thông tin:  

Qua điện thoại; email; họp trực tuyến, trực tiếp; tổ chức hội nghị tổng kết 

Chương trình. 

4. Chế độ báo cáo: 

- Loại báo cáo và thời gian nhận báo cáo: báo cáo 03 tháng/lần: vào ngày 20 

của tháng cuối; báo cáo tổng kết Chương trình: vào ngày 10/01/2023 

- Đơn vị nhận báo cáo và xây dựng báo cáo chung: Sở Du lịch Nghệ An 

III. Trách nhiệm của các bên: 

1. Bên A: 

- Bên A thống nhất giao Sở Du lịch Nghệ An làm đầu mối khâu nối với Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà 

Tĩnh, Sở Du lịch Quảng Bình để phối hợp với Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội 

xây dựng nội dung chi tiết để triển khai thực hiện Chương trình này. 

- Các thành viên của Bên A có trách nhiệm: 



+ Phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh để tạo điều kiện 

thuận lợi về thông tin, đi lại, bảo đảm an ninh, an toàn, văn minh du lịch cho khách 

du lịch trong chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” và hỗ trợ các doanh 

nghiệp hội viên của Bên B trong quá trình tổ chức các chương trình tham quan trên 

địa bàn tỉnh. 

+ Định hướng để các nhà đầu tư, chỉ đạo các đơn vị hoạt động du lịch trên 

địa bàn tỉnh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du 

lịch đặc biệt là sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, góp phần gia tăng sức 

cạnh tranh điểm đến; duy trì kết nối thường xuyên và hỗ trợ doanh nghiệp hội viên 

của Bên B trong việc tư vấn, bán tour cho khách du lịch về các tỉnh. 

+ Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh vận động các doanh nghiệp dịch vụ du 

lịch trên địa bàn có chính sách giảm giá, ưu đãi đặc biệt các dịch vụ cho các doanh 

nghiệp hội viên của Bên B đăng ký tham gia Chương trình này. 

2. Bên B: 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện các sản phẩm du lịch, chương trình tham 

quan (tour) cụ thể của chuỗi Chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” gửi 

cho Sở VHTTDL/Sở Du lịch các tỉnh để phối hợp triển khai. 

- Tuyên truyền, vận động và gửi danh sách các doanh nghiệp hội viên đăng 

ký tham gia Chương trình cho các thành viên Bên A để biết, phối hợp hỗ trợ thực 

hiện Chương trình. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp hội viên ưu tiên xây dựng, tư vấn, bán tour đi 

các tỉnh Bắc Trung Bộ cho khách du lịch theo Chương trình “Trở lại Bắc Trung 

Bộ năm 2022”. 

- Phát triển các chương trình tham quan du lịch charter đến các tỉnh Bắc 

Trung Bộ bằng các phương tiện: tàu hỏa, xe giường nằm, máy bay. 

 - Tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng ngành Du lịch của 4 tỉnh Bắc Trung Bộ 

trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm thu hút khách về các tỉnh. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin về chương trinh và thực hiện chế độ báo 

cáo theo thống nhất tại Biên bản ghi nhớ này.  

IV. Đầu mối triển khai 

1. Sở Du lịch Nghệ An: Ông Trương Hải Linh, Trưởng phòng Quản lý lữ 

hành; Điện thoại: 0912 222 979; Email: linhsdlna@gmail.com 

2. Sở Du lịch Quảng Bình: Ông Lê Thái An, Phó Trưởng phòng Kế hoạch 

phát triển du lịch; Điện thoại: 0913075621; Email: lethaian86@gmail.com 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh: Bà Võ Thị Thu Hiền, Trưởng 

phòng Quản lý Du lịch; Điện thoại: 0916954777; Email: 

vothuhien1102@gmail.com 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Bà Nguyễn Thị Nguyệt, 

Trưởng phòng Quản lý Du lịch; Điện thoại: 0989.091.123; Email: 

Nguyetnt.svhttdl@thanhhoa.gov.vn 

mailto:linhsdlna@gmail.com
mailto:vothuhien1102@gmail.com


 5. Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội: Ông Đoàn Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch 

Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội; Điện thoại: 0903210738; Email:  

V. Thỏa thuận chung: 

Các bên thống nhất phối hợp hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tôn trọng và 

hỗ trợ lẫn nhau, vì lợi ích của mỗi bên và lợi ích chung của cả hai. 

Bản ghi nhớ là cơ sở để các bên thống nhất triển khai thực hiện Chương 

trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022”. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát 

sinh các bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất bổ sung cho phù hợp. 

Bản ghi nhớ được lập thành 05 bản, mỗi bên giữ 1 bản./. 

 

SỞ DU LỊCH NGHỆ AN 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Mạnh Lợi 

SỞ DU LỊCH QUẢNG BÌNH 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                     Đặng Đông Hà 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ 

DU LỊCH THANH HÓA 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vương Thị Hải Yến 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ 

DU LỊCH HÀ TĨNH  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Trần Sáng 

CLB LỮ HÀNH UNESCO HÀ NỘI 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Hùng 

 

 

 


