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DOc lap - Tir do - Hnh phác 

Tuyên Quang, ngày tháng 9 nàm 2020 

Kinh gui: 
- Ban Quán 1 các Khu du ljch tinh; 
- Trung tam Xüc tiên Dâu tu tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành phO. 

Thirc hin Van bàn S6 1239/TCDL-HTQT ngày 14/9/2020 cüa T6ng cic 
Du ljch v vic to chirc các hoat dng huâng trng Ngày Du ljch The giài nãm 
2020. Sâ Van hóa, The thao và Du ljch trân trong de nghj CC co quan, don vj 
(neu ti muc kmnh gzi) can cir vào Thông dip Ngày Du ljch The giOi näm 2020 
cüa T6ng Thu k To chirc Du ljch The giOi (UNWTO) vâi chü dé "Du llcli  và 
phát triln nóng thôn" (gzi kern theo,) de triên khai mt so hoat dng thiêt thirc 
chào mrng Ngày Du ljch The giâi 27/9, ci the nhu sau: 

- Tuyên truyn rng râi Thông dip cüa T6ng Thu k T6 chirc Du 1ch Th 
giâi (UNWTO) nhãn Ngày Du ljch The giâi näm 2020 trên các phuong tin thông 
tin di chüng; treo kMu hiu huâng irng Ngay Du ljch The giOi näm 2020 vOi chü 
dê "Du ljch va phát triên nông thôn" tai  ncii cong cong,  các khu, diem du ljch có 
khách den tham quan. 

- T6 chrc cac hoat dng, hOi  tháo chuyên d v du ljch và phát trin nông 
thôn theo hInh thirc phü hçip vâi tInh hInh cUa dja phuong, dOng thi khuyên 
khIch các doanh nghip du Ijch trên dja bàn huông ung Ngày Du ljch The giâi 
näm 2020 theo khã näng cüa tung dcm vj. 

Thông tin chi tiét có th tim hiEu tai website https://www.unwto.org/world-
tourism-day-2020.  

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch d ngh các co quan, don vj triën khai 
thirc hiên./. 

Noi nhân: 
-Nhixtrên; 
- LAnh dao Sà; 
- Lxu: VT, QLDL (L). 
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Lê Thanh So'n 



THÔNG DIP NGAY DU LICH  TilE GIOI 2020 

Ong Zurab Pololikashvili 
Tong Thu k'r To chüc Du ljch The gi6i (LJNWTO) 

Trong 40 nàrn qua, Ngày Du lich  Th giói dã nêu bt süc manh  cüa ngành 
du ljch dôi v&i hâu hêt mi khIa c?nh  trong xâ hi cüa chüng ta. Gi& dày, thông 
thép nay tr& nên quan trQng hon bao gRc hét. 

Chü d cüa Ngày Du lich ThE giói nãm 2020 "Du ljch và Phát triên Nông 
thOn" dàc bit phü hop tai th&i diem nay, khi ching ta dang dôi mat vâi môt 
khing hoâng chua tirng có. 

Du ljch dã duqc chüng minh là môt chiEc phao cru sinh cho rat nhiêu 
cong dông hông thôn, my nhiên sue manh thuc su cüa du ljch vn cAn duoc khai 
thác trit dê hon. Ngành du ljch không clii là nguôn cung cap viéc làmhàng dãu. 
däc biêt dôi vói phu nü và thanh nién, ma con mang den co hOi gn kêt lath thO 
và hOa nhâp kinh te-xa hôi cho nhüng ving dé bi ton thirnng nhàt. 

Du lich giiIp các cng dng nOng thôn gIn git di san van hóa Va thiên 
nhiên dôc dáo cüa h9, h trci các du an bào ton, bao gôni du an bão v các loñi 
có nguy Co bj tuyt chiing, các phong tuc hoãc bàn sac dã rnai môt. 

Dai dich COVID-19 d khiEn cá the giti chthig 1?i.  Linh v%rc cüa chüng ta 
là mt trong nhirng ngánh bi tác dng nang né nhàt v6i hang triêu vic lam dang 
chp.i rüi ro. 

Khi hop luc dé khôi dông lai du Uch, chüng ta phãi tu giác thue hiên trách 
nhiêm cUa mInh dê dam bão rang loi ich cüa du hch ducic sé chia cho tat cã mi 
ngu&i. 

Cuc khing hoâng nay là co hi dê nhmn nhân Iai  ngãnh du lich và nhU'ng 
dóng gop cüa ngành dôi vói nhãn loai và hành tinh. cuig là cci lii dé xây drng 
lai ngành du ljch tot dp lion theo hithng ben vüng, toân diên và có khã náng 
phuc hôi nhanh. 

Dixa phát triên nông thôn trô thành trong tam cüa các chinhsách du hch 
thông qua giáo dic, dâu tii, dOi rni sang tao  và Cong ngh có the chuyén dOi 
sinh ké cüa hang triu ngtr&i, bão v mOi trung và van hôa c1ia chng ta. 

Là môt ngành không Co giói han,  du ljch dóng gop true tiEp hoàc gián tiEp 
cho tat cã các Muc tiêu Phát triên Ben vüng (SDGs). 

Khai thác du 1ich nhu môt dng luc dé phát triên nOng thôn sê giüp cong 
c1ng toàn cAu di dung hithng dê dat throc các mic tiêu cüa Chuang trInh nghi 
su 2030 vi sir Phát triên ben vfrng - mt kê hoach dày tham v9ng cUa ching ta 
cho nhàn loai và hành tinh. 

Dánh dAu hânh trInh 75 nãrn cüa Lien hop quôc, dã dEn lüc chüng ta thirc 
six phát huy hét tiêrn näng to lan cUa ngành du ljch, bao gôm nàng lirc dc dáo 
trong vic thüc dày sr phát triên cüa các cOng  dOng nOng thôn, üng hO cam két 
Se không bô ai lai phia sau cüa chüng ta. 

CHUC MYNGNGAY DU LICH THE GIC)I! 
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