
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ DU LỊCH 

Số:          /SDL-QLDL                
 

V/v hỗ trợ mời đại biểu tham dự 

chương trình famtrip, presstrip 

du lịch tỉnh Ninh Bình 2022 
    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày       tháng 5 năm 2022      

 
Kính gửi:  Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2022 “ Sắc vàng Tam Cốc – Tràng 

An”.  

Nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ mới của 

tỉnh Ninh Bình tới các doanh nghiệp lữ hành trong cả nước, các cơ quan thông 

tấn báo chí; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh, hỗ trợ doanh 

nghiệp du lịch phục hồi và phát triển trở lại sau đại dịch Covid-19. Từ ngày 21/5 

- 22/5/2022, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình khảo sát, giới thiệu 

sản phẩm du lịch mới của tỉnh Ninh Bình (FAMTRIP) và mời Đại biểu tham dự 

chương trình Lễ khai mạc Tuần Du lịch tỉnh Ninh Bình “Sắc vàng Tam Cốc – 

Tràng An” (Có chương trình chi tiết gửi kèm). 

Để tổ chức hiệu quả chương trình nêu trên, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình kính 

mời Vụ Lữ hành tham dự sự kiện và hỗ trợ Sở Du lịch Ninh Bình mời các hãng 

lữ hành nội địa và quốc tế; các cơ quan thông tấn, báo chí (theo danh sách dự 

kiến đính kèm). Mọi kinh phí ăn, nghỉ, đi lại trong thời gian đại biểu tham dự sự 

kiện tại Ninh Bình do tỉnh Ninh Bình đài thọ.  

Đại biểu tham dự, trân trọng đề nghị đăng ký (theo mẫu đính kèm) và gửi 

về Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Số 6, đường Tràng An, phường Đông 

Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và gửi bản mềm qua địa chỉ: 

nghiepvudulichnb@gmail.com trước ngày 15/5/2022.  

Thông tin chi tiết liên hệ: Ms Nguyễn Thị Thùy Linh, điện thoại: 

0948.763.030; Ms Trịnh Thu Hằng, điện thoại: 0912.992.291; Ms Đàm Thị 

Khánh Hòa, điện thoại: 0944.873.288./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLDL.  
  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Mạnh 
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CHƯƠNG TRÌNH FAMTRIP DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 2022 

(Từ ngày 21-22/5/2022) 

 

Thời gian Nội dung 
Ghi 

chú 

Ngày 21/5/2022  

6h00 Xe đón đại biểu tại Tổng cục Du lịch  

8h00 –

9h00 

Tham dự Lễ khai mạc Tuần Du lịch tỉnh Ninh Bình “Sắc 

vàng Tam Cốc – Tràng An” 

 

9h15-

11h15 

Đại biểu xuống thuyền tham quan Tam Cốc (check-in cánh 

đồng lúa vàng Tam Cốc – cánh đồng lúa đẹp nhất Việt 

Nam) 

 

11h30 Ăn trưa  

13h30 
Chương trình tọa đàm giới thiệu sản phẩm du lịch tỉnh Ninh 

Bình 

 

18h30 Tiệc chiêu đãi  

19h30 
Khảo sát sản phẩm du lịch tỉnh Ninh Bình về đêm (phố cổ 

Hoa Lư, chùa Bái Đính…) 

 

 Đại biểu nhận phòng khách sạn  

Ngày 22/5/2022  

8h00 
Khảo sát tuyến du lịch mới tại khu du lịch sinh thái Tràng 

An (tuyến đi thuyền kết hợp với đi bộ) 

 

11h30 Ăn trưa (Khách sạn Bái Đính)  

12h30 Kết thúc chương trình, xe đưa đại biểu về Tổng cục Du lịch  



 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH FAMTRIP DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH NĂM 2022 

(Từ ngày 21-22/5/2022) 
 

                                                        Kính gửi: 

                                                                           - Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch; 

                                                                           - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình. 

- Tên cơ quan, đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………… 

- Địa chỉ:………………………………………………- Điện thoại:……………………Email:………………………….. 

Đăng ký tham dự Chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2022: 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Giới 

tính 

 

Chức danh 

 

Điện thoại liên hệ 

(có Zalo) 

 

Đăng ký ngủ đêm ngày 21/5/2022 

do Ban Tổ Chức bố trí  

(đánh dấu X) 

Có Không 

1 
        

  

2 
        

  

- 
    

  

  .........................., ngày .......tháng .......năm 2022 
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu)` 
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