
    UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /SVHTTDL                 Vĩnh Long, ngày      tháng 4 năm 2022 

V/v Mời tham gia đoàn khảo sát 

 

 

Kính gửi: ………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………… 

 

Trong khuôn khổ Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022 được 

tổ chức từ ngày 21/4/2022 đến ngày 23/4/2022 tại Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Vĩnh Long trân trọng kính mời Đại diện Quí cơ quan/đơn vị tham 

gia đoàn khảo sát với mong muốn mời gọi đầu tư phát triển du lịch, liên kết, hợp 

tác giới thiệu sản phẩm, điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến với du 

khách trong và ngoài nước. 

Để công tác tổ chức tiếp đón được chu đáo, Quí đại biểu vui lòng gửi danh 

sách (có ký tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị) xác nhận tham gia đoàn khảo sát theo 

mẫu in mặt sau. 

Vui lòng gửi thông tin xác nhận trước ngày 19/4/2022. Mọi chi tiết liên quan 

đến đoàn khảo sát, liên hệ: 

1. Ông Nguyễn Chí Tài, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. 

Điện thoại: 0913 889308 

2. Ông Trần Trung Kiên, Chuyên viên Phòng xúc tiến du lịch. ĐT: 0949 193945 

Email: xuctiendulichvl@gmail.com 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm TTXTDL; 

- Lưu: VT.                  

 

         

        Phan Văn Giàu 

  

mailto:xuctiendulichvl@gmail.com


PHIẾU XÁC NHẬN THAM GIA ĐOÀN KHẢO SÁT 

 

- Tên cơ quan/đơn vị: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: 

Xác nhận tham gia đoàn khảo sát như sau: 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại liên hệ 

1     

…     

 

 ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 
 (ký tên, đóng dấu) 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT  

 

- Thời gian: Từ ngày 20/4/2022  đến ngày 22/4/2022 

- Phương tiện: Xe ô tô, Tàu du lịch 

THỜI GIAN HOẠT DỘNG 

Ngày 20/4/2022 

15h00 
Đón Đoàn tại trung tâm TP. Vĩnh Long. Sau đó tàu đưa đoàn đến 

homestay tại cù lao An Bình. Nhận phòng và ổn định chỗ nghỉ 

17h00 Ăn chiều tại homestay. 

19h00 

- Đoàn trải nghiệm đốt đuốc lá dừa đi xem hát bội tại đình An Thành, 

xã An Bình, huyện Long Hồ.  

- Sau khi xem hát bội xong, tàu đưa đoàn tham gia hoạt động thả đèn 

hoa đăng trên rạch Bà Vú 

20h00 Tàu đưa về lại homestay 

 

Ngày 21/4/2022 

06h00 Đoàn ăn sáng tại homestay. Làm thủ tục trả phòng 

07h00-07h30 
Tàu đưa đoàn về trung tâm thành phố Vĩnh Long. Nhận phòng khách 

sạn 

07h30-09h00 

Tàu đưa đoàn dọc theo sông Cổ Chiên ngắm nhìn và nghe giới thiệu 

về làng nghề gốm Vĩnh Long. Tiếp tục di chuyển bằng tàu đến kênh 

Thầy Cai (huyện Mang Thít), khảo sát làng nghề gạch ngói – Di sản 

đương đại Mang Thít 

09h00-11h30 

Tiếp tục di chuyển bằng tàu đến cù lao Dài, huyện Vũng Liên, khảo 

sát khu lăng mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu, cơ sở dệt 

chiếu, vườn trái cây 

11h30-13h00 
Ăn trưa tại điểm du lịch trên cù lao dài hoặc di chuyển bằng tàu về thị 

trấn Vũng Liêm ăn trưa (tùy theo tình hình thực tế) 

13h00-14h00 

Xe đưa đoàn đi Khảo sát Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt và 

quần thể di tích tại Vũng Liêm (tượng đài chiến thắng Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, địa điểm quy hoạch xây dựng Bảo tàng nông nghiệp vùng 

ĐBSCL, chùa Hạnh Phúc Tăng). 

14h00-15h00 
Tiếp tục di chuyển bằng xe đến khảo sát điểm du lịch Cocoriverside 

Lodge tại xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm 

15h00 Xe đưa đoàn khởi hành về TP.Vĩnh Long. 

17h00 Ăn chiều tại TP. Vĩnh Long 

18h00 
Xe đưa đoàn dự khai mạc Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần II năm 

2022 (khai mạc lúc 18h30). 

19h30 Xe đưa Đoàn về khách sạn, nghỉ ngơi. 



 

Ngày 22/4/2022 

06h00 Đoàn ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng 

07h00 
Đoàn tham dự hội thảo về Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long 

(khai mạc lúc 07h30) tại khách sạn Sài Gòn Vĩnh Long 

11h00 Kết thúc chương trình. 

 

* Ghi chú: Thời gian của chương trình là thời gian dự kiến. Chương trình có thể thay đổi do tình 

hình thực tế của chuyến đi và Ban Tổ chức sẽ có thông báo trước. 

 

BAN TỔ CHỨC 
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