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Vĩnh Long, ngày      tháng 4  năm 2022 
   

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
CÔNG BỐ SỰ KIỆN “NGÀY HỘI DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG  

LẦN THỨ II NĂM 2022” 
(Theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tổ 

chức Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022) 
 

Ban tổ chức Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022 thông tin đến 
các cơ quan báo chí về các nội dung liên quan đến Ngày hội như sau: 

1. 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 thành phố Vĩnh Long  với chủ đề “Du lịch Vĩnh 
Long và các tỉnh Cụm liên kết phát triển du lịch phía Đông Đồng bằng sông Cửu 
Long - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”. 

2. Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022 được tổ chức nhằm: 
thiết thực chào mừng kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm thành lập 
tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long và 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước. Đồng thời, đây là sự kiện hưởng ứng năm du lịch Quốc gia Quảng 
Nam 2022; tiếp tục hưởng ứng Chương trình kích cầu, phục hồi du lịch trong bối cảnh 
bình thường mới theo phát động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Đây là sự kiện quan trọng của tỉnh được chuẩn bị chu đáo. Thông qua tổ chức 
Ngày hội nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Long đến với du khách trong 
và ngoài tỉnh, tôn vinh sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; là cơ hội xúc tiến thương 
mại, đầu tư, tăng cường liên kết; tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp du lịch, cơ sở sản 
xuất kinh doanh nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng, người tiêu dùng để nâng cao 
chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao sức cạnh tranh tại các thị 
trường; tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu điểm đến, 
liên doanh liên kết giữa các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch trong Cụm liên kết phát 
triển du lịch phía Đông ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh và 02 tỉnh Cụm phía Tây (Hậu 
Giang và Cần Thơ). 

3. Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022 diễn ra với các hoạt 
động chính:      

- Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch;  

- Hội thi nghiệp vụ bếp giỏi lần thứ I năm 2022;  

- Tổ chức trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch của từng địa phương; sản phẩm 
OCOP; sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm quà tặng; bánh dân 
gian;…  

- Tổ chức biểu diễn chèo ghe tam bản và giải thể thao đua ghe tam bản;  



- Tổ chức hội thảo khoa học về giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long với chủ 
đề “Giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 
2025, định hướng 2030”; 

- Tổ chức đoàn Famtrip giới thiệu một số khu, điểm du lịch Vĩnh Long; giới 
thiệu sản phẩm du lịch mới. 

- Trưng bày giới thiệu sách nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 9 và văn hóa đọc 
năm 2022. 

Ngoài ra còn có các hoạt động hưởng ứng như: Hội thi trái cây ngon; giải thể 
thao đẩy gậy, kéo co, trò chơi dân gian; giải Lân – Sư – Rồng; chương trình biểu diễn 
nghệ thuật của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.  

Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách 
những trải nghiệm thú vị về hình ảnh quê hương, con người của Vĩnh Long tình nghĩa, 
thấm đượm tình đất, tình người không kém phần năng động, sáng tạo, liên kết, hội nhập 
để phát triển; du lịch Vĩnh Long hân hoan, sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan 
và trải nghiệm trong bối cảnh bình thường mới. 

4. Đơn vị tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

   Thường trực giúp việc cho UBND tỉnh Vĩnh Long: Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Vĩnh Long. 

5. Lịch chi tiết thời gian và địa điểm tổ chức các hoạt động 

 
Thời gian Hoạt động Địa điểm 

Thứ 5 
(21/4/2022) 

7 giờ 30 
phút 

Khai mạc lớp tập huấn Nghiệp 
vụ Bếp 

Khách sạn Cửu Long – Phường 1, TP. 
Vĩnh Long 

7 giờ 30 
phút 

Khai mạc trưng bày, quảng bá ấn 
phẩm du lịch, sản phẩm tiêu biểu 
của địa phương; trưng bày giới 
thiệu sách nhân Ngày sách Việt 
Nam 

Quảng trường TP. Vĩnh Long (Diễn 
ra xuyên suốt từ 21/4 đến 23/4) 

8 giờ Tổ chức đoàn Famtrip giới thiệu 
sản phẩm du lịch Vĩnh Long 

Tham quan, trải nghiệm tại  một số 
điểm du lịch của tỉnh 

8 giờ 30 Tổ chức giải đẩy gậy và kéo co Quảng trường TP. Vĩnh Long 
15 giờ Tổ chức các trò chơi dân gian có 

thưởng 
Quảng trường TP. Vĩnh Long 

18 giờ 
30 phút 

- Tổ chức Lễ Khai mạc Ngày hội 
- Chương trình biểu diễn nghệ 
thuật của Trung tâm Văn hóa 
Nghệ thuật tỉnh 

 
Quảng trường TP. Vĩnh Long 

Thứ 6 
(22/4/2022) 

7 giờ 30 
phút 

Hội thảo về giải pháp phát triển 
du lịch Vĩnh Long  

Khách sạn Sài Gòn – Vĩnh Long 

8 giờ Khai mạc và chấm thi hội thi trái 
ngon 

Quán Cà phê Thóc, đường Lê Lai, P1, 
TP. Vĩnh Long (trưng bày tại gian 
hàng thuộc khu vực Quảng trường TP. 
Vĩnh Long 

8 giờ 30 Chung kết giải đẩy gậy và kéo co Quảng trường TP. Vĩnh Long 



15 giờ Tổ chức các trò chơi dân gian có 
thưởng 

Quảng trường TP. Vĩnh Long 

19 giờ Chương trình biểu diễn nghệ 
thuật của Trung tâm Văn hóa 
Nghệ thuật tỉnh 

Quảng trường TP. Vĩnh Long 

Thứ 7 
(23/4/2022) 

7 giờ 30 
phút 

Tổ chức biểu diễn chèo ghe tam 
bản và Giải thể thao đua ghe tam 
bản 

Khu vực sông Công viên phường 9, 
TP. Vĩnh Long 

8 giờ Hội thi nghiệp vụ bếp giỏi lần 
thứ 1 năm 2022 

Khách sạn Cửu Long - Phường 1, TP. 
Vĩnh Long 

18 giờ 
30 phút 

- Tổ chức Lễ  Bế mạc Ngày hội 
- Trao thưởng hội thi nghiệp vụ 
bếp giỏi lần 1 năm 2022 
- Trao thưởng Hội thi trái ngon 
- Khai mạc Lân –Sư – Rồng 

Quảng trường TP. Vĩnh Long 

Chủ Nhật 
(24/4/2022) 

18 giờ 
30 phút 

Chung kết giải Lân – Sư – Rồng Quảng trường TP. Vĩnh Long 

 

6. Thông tin liên hệ trao đổi  

- Ông Phan Văn Giàu – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long 

- Điện thoại: 096.535.7668 

- Mail: pvgiau.svhttdl@vinhlong.gov.vn 

- Thông tin về Ngày hội được đăng tải trên Website của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Vĩnh Long: https://svhttdl.vinhlong.gov.vn và Cổng thông tin du lịch 
thông minh tỉnh Vĩnh Long: https://vinhlongtourist.vn 

Ban tổ chức Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022 trân trọng 
cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành trong công tác 
tuyên truyền về Ngày hội Du lịch của tỉnh. 

Trân trọng./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh (để báo cáo); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh; 
- Sở VHTTDL các tỉnh Cụm phía 
Đông ĐBSCL và Hậu Giang, Cần 
Thơ; 
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Đài PTTH Vĩnh Long; 
- Các cơ quan thông tấn báo chí trên 
địa bàn tỉnh; 
- Các đơn vị thuộc Sở VHTTDL Vĩnh 
Long; 
- Lưu: VT 
 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 

 GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 PHAN VĂN GIÀU 

 

                                                                   
  
 


