
UBND TIINH TIJYEN QUANG 
S VAN HOA, THI THAO VA DU L!CH 

S: i15/SVHTTDL - QLDL 

V/v kIch cu khôi phiic 
thj truông hu djch Covid - 19 

CONG HOA xA HO! CIIU NGITIA VIT NAM 
IJc 1p - Ttr do - Hinh phüc  

Tuyên Quang, ngàyo?S tháng 02 nám 2020 

KInh gri: Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 

Thirc hin Cong van s 1 62/TCDL-rfDL ngày 25/2/2020 cüa Tong cic Du 
ljch ye vic kIch câu khôi phiic th truông hu djch Covid - 19. 

Nhm khôi phiic thj truYng, khuyn khIch tang tnthng câ khách du ljch quc t 
và ni dja, Tong cvc  Du ljch phôi hçp vi Tong Côngty Hang không Vit Nam - 
CTCP (Vietnam Airlines) phát dng Chuang trmnh kIch câu du 1ch quôc tê và ni dja 

(Co Chu'ong trInh kIch cau kern theo) 

Sâ Van hóa, Th thao va Du ljch d ngh Uy ban nhân dan các huyn, thành 
phô phôi hçp triên khai mt so ni dung: 

- Thông báo den các ban quân l các khu, diem du 1ch; th chrc, cá nhân, 
doanh nghip kinh doanh djch vi du ljch trên dja bàn ye Chucmg trInh kIch câu du 
ljch. Vn dng, khuyên khIch các doanh nghip du ljch, djch vçi khách san..  .trên da 
bàn dang k các chucxng trInh khuyên mai  du lch ni dja vâi Tong ci1c Du 1ch và 
Vietnam Airlines. 

- Hrning dan, theo dOi, don dc cac doanh nghip du ljch, djch v trên da bàn 
nghiêm tüc thrc hin các cam kêt khuyên mai  khi dä dang k tham gia Chu'cmg trInh. 

Dàng kfi trrc tiêp tru'ó'c ngày 5/3 v các dtu môi thy'c hin: 

- Tong ciic Du ljch: 

Chj Phtm Ng9c Dip (Email :vnatkichcau2020vietnamtourism.gov.vn; DT: 
02439423760 

- Vietnam Airlines: 

+ Anh Nguyn Manh  Linh (Email: linhngmvietnamairlines.com, DT: 
0906010020 

+ Chj Trân Thüy Linh (Email: linhtranl@vietnamairlines.com;  DT: 
0394294478 

Noi nhân: 7 
- Nhu trên (p/h thixc hin); 
- BQLcác khu du ljch tinh; (p/h thrc hin) 
- Phông VH- TT các huyn, thành pho; 
- Länh dao Si; 
- Luu QLDL,VT. 

GIAM IJOC 

  

Au Thi Mai 



BO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH  CQNG HOA XA HQI ciiii NGIA V1T NAM 
TONG CJJC DU L!CH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

NE! KiCH CAUDU LECH NC)! EllA VA QUOC TE 
C Till TRU'(ING KEL&CH HAU DICH COVID-19 
o Cong van sdJ.6../TCDLTTDL ngây 25 tháng 02 nám 2020 

KbT&guDullth 
dcIong ci1c Du itch) 

1-Iyk. 25-02-2020 1359 56+0700 

I. Bat van dê 

Ti Quyêt djnh so 173/QD-TTg ngày 01/02/2020, Thu tthng ChInh phü dã 
cong ho djch viêm dithng ho hap cap do chüng mO'i cüa vi r& Corona (dch 
COVID - 19). Là ngánh nhy cam v&i nhU'ng bat on, khüng hoàng, ngành Du ljch 
d b ton that nng nê do tác dng cüa dch COVID - 19; hrng khách skit giàm 
manh, tam i khách e ngai.  VI vy, can day mnh hoat dng xiic tiên, quàng bá, 
xây drng các chuong trInh kIch câu dê lay 'aj  và duy tn s1.r tin tix&ng cüa khách 
du lich v hinh ânh dim dn Vit Nam an toàn vá hp din. 

II. Mic tiêu, yêu cãu 

- KhOi phic tang tnithng hxcing khách quc t và ni dia, n 1rc hoàn thành 
mc tiêu cüa ngành nàm 2020. 

- Tnin khai dng 1ot các chucrng trInh kIch cu quc t và ni dja, dam 
bào chat hrcing, tInh da dang  và qua nhiêu kênh khác nhau. 

- Thu hut six tham gia chü dng, tIch c1.rc cüa các ben lien quan: da 
phixcing, hang không, doanh nghip, truyên thông... 

III. Dia diem t chtrc chuong trInh kIch cãu 

- Dêi vái th tnthng ni dja: T chirc tnik khai ChuGng trInh trên pham vi 
Ca nlxác. 

- Di vái th tnithng quc t: llu tiên tnin khai tai  các th tnrng DOng 
Nam A, An D, Nga, Uc và châu Au. 

IV. Ni dung 

1. Chuong trInh kIch ciu dii ljch nôi ctja 

1.1.Thi gian tnin khai: tir tháng 3-8/2020 (05 tháng), dot cao dim dành 
cho khách du lich ni dja dp nghi he, áp dung vi hành trInh ni da trin khai 
cho chixong trInh kh&i hành trithc 3 1/5/2020. 

1.2. Thông dip: "Vit Namu an toàn". 

1.3. Ni dung tninkhai: 

- D6i vái S& Du lichlS& Van hóa, Th thao và Du lich các dia phixong  

+ Xây thrng k hoach hu'&ng irng tham gia Chtrang trInh; 



+ Co chInh sách h trci, min, giâm phi, l phi tham quan tai các khu, diem 
du lich do dia phtrcing quân l; tao diu kiên thuân lai cho khách du 1ich nôi dia 
và ngi.thi Viêt Nam & nithc ngoài t6i tham quan du lich tai  dia phuang; 

+ Xây dung chik dich quâng bá tai ch& dam bào môi trithng du lich an 
toân, an ninh, than thin và chat hrcfng; 

+ Vn dng, khuyn khich các doanh nghiêp du hch, dich vu, khách san... 
trén da bàn tham gia Chuang trInh. Dàng k các chi.rnng trInh khuyên mi du 
lich ni dia cüa các doanh nghiêp du hch, dich vu, khách san... trên dia bàn v6i 
Tng c1ic Du hch và Vietnam Airlines. 

+ Hithng dn, theo dôi, don dc các doanh nghiêp du ljch, dch vçi trén da 
bàn nghiém tüc thrc hin các cam két khuyên mai  khi dã dàng k' tham gia 
chixo'ng trInh. 

- Hiép hôi Du lich Viêt Nam và Hiêp hôi du lich & các dia phixang 

+ Hix&ng dn các Hip hi du lich tai  dia phuang hii&ng irng tham gia 
chuang trInh; 

+ Hiêp hôi du lich các da phirnng chü dông có k hoach trin khai Chixong 
trinh và khIch lé các thành viên tham gia chixo'ng trInh tai  ctia phu'ong. 

- D6i vói Vietnam Airlines  

+ T5u di giàm giá ye tái 50% cho chu'ang trInh kIch cu phi hap cOng các 
dan vi trong ngành, áp dçing cho khách doàn, Ca hành trInh nôi tha và quc t; 

+ Phi hcip chat chê v&i Tng cic Du lich và các dia phi.rang lien quail, dàc 
bit là các doanh nghip ift hành triên khai các ni dung cüa Chu'o'ng trInh; 

+ Dng t chirc và tài trcr các doàn Fam quc t và nôi da nhm giói thiiu 
và nâng cao nhn thirc ye diem den Vit Nam an toàn, hp dn 

- Di vói các doanh nghiêp cung irng dich vu trong chui dich vu du lich 

+ Dàng k tham gia và thi.rc hiên nghiêm các cam kt trong khuôn kh 
Chuang trInh kich câu; 

+ Xây dung các chuang trInh kich cuIkhuyn mai/giàm giá güi v Tng 
cue Du lich và VNA; 

+ Tang ccthng cung cp thông tin, thông báo v dch v và giá cã khuyn 
mai, thixc hiên dung cam két vó'i khách du lch, dng th&i tIch cu'c nâng cao tInh 
chuyen nghiêp trong cung cap dich vçi, tang ci.r&ng xây dung các san phm, dch 
vu du lich mó'i; 

+ Xây drng mOi tnr&ng du ljch chit hrcing, v sinh, vAn minh, than thin và 
an toàn cho khách du lich. 

2. Chtco'ng trInh /cIch ci% dii ljch quc t 

2.1. Th&i gian triên khai: tir tháng 4-12/2020 (09 tháng), bt du là six kin 
giâi dua cOng thirc 1 (Fl) din ra tai Ha Ni tr ngày 03-05/4/2020 thu hut hang 



chuc nghIn khán giã tir các th trithng tr9ng c1im cüa du ljch Via Nam nhu 
Dông Nam A, châu Au, Uc, Nhât Bàn... 

2.2. Thông diêp: "VietnamNOW". 

2.3. Ni dung trin khai: Ngoài các ni dung ttrcing tr chixcrng trInh kIch 
cãu ni dia, dôi vái chtrong trInh kIch câu quôc t cn quan tam ma s yeu cu 
sa U: 

- Chmnh sách djch vçi cüa Vietnam Airlines vá'i các thj tnthng có di.thng bay 
thing: giàm giá, khuyên mai... 

- ChInh sách cüa các dja phucmg: nghiên c1ru chInhsách cu th uu tiên di 
vái nhQng hang du 1ch ion bay charter, các hang tàu bién, các doàn MICE quy 
mô iOn tr 1.000 khách trO len den da phuong. 

- Chmnh sách cüa các doanh nghip, khách san, nhà hang, dcrn vi cung cp 
djch vçi khác theo combo san phâm: ye may bay+phông khách san; ye may 
bay+phông khách san+vé tham quan; phông khách san+spa+du'a don san bay; 
phông khách san+vé  dôi vOi khách di theo nhóm nhô hoc khách tir to chirc 
chuyên di. ChInh sách ye giá khách San, ye tham quan dôi vOi khách doân. 

- Các chInh sách khác (nu có). 

Form dàng kr  online chixang trInh kIch cu: 

https ://www.vietnamairlines. com/vi/sites/Chuong-trinh-kich-cau-clu-  lich-
vo i- VNA 

TONG CUC DU LICH 
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