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Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) tổ chức kỷ niệm Ngày Du lịch Thế 

giới 27/9 năm 2022 tại Bali, Indonesia với chủ đề “Tư duy lại về Du lịch”. 

Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch trân trọng đề 

nghị các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai một số hoạt 

động hưởng ứng thiết thực như: 

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm tuyên truyền, phổ biến và 

hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2022 gắn với chủ đề “Tư duy lại về Du 

lịch”. Đây là chủ đề được truyền cảm hứng từ nhiều tranh luận về nhu cầu đánh 

giá lại ngành du lịch để phát triển trong thời kỳ mới, chia sẻ tầm nhìn chung về 

ngành du lịch bền vững, bao trùm và có khả năng phục hồi mạnh mẽ.  

- Tuyên truyền rộng rãi về Ngày Du lịch thế giới thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, quảng cáo ngoài trời; nâng cao nhận thức của các doanh 

nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch và cộng đồng địa phương về 

những cơ hội lớn được xúc tác từ đại dịch, vai trò của ngành du lịch góp phần 

thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và xây dựng 

tương lai tốt đẹp hơn. 

- Tổ chức các hoạt động, hội thảo chuyên đề chào mừng Ngày Du lịch 

Thế giới phù hợp với ưu tiên, điều kiện của địa phương; đồng thời khuyến khích 

các doanh nghiệp du lịch địa phương hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới theo khả 

năng của từng đơn vị.  

Tổng cục Du lịch đánh giá cao sự phối hợp của Quý Sở trong việc hưởng 

ứng Ngày Du lịch Thế giới. Nội dung toàn văn thông điệp Ngày Du lịch Thế 

giới 2022 của Ông Zurab Pololikashvili, Tổng Thư ký UNWTO được gửi kèm 

theo. Thông tin chi tiết có thể tìm hiểu tại website https://www.unwto.org/world-

tourism-day-2022. Đầu mối liên hệ: Chị Phạm Tố Linh, Vụ Hợp tác quốc tế, 

ĐT: 024.39423760 (số máy lẻ 123); Email: tolinh@vietnamtourism.gov.vn./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, Vụ HTQT, PTL (70). 
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