
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:    740    /SVHTTDL-QLDL
V/v đón tiếp, phục vụ các đoàn thể thao tham gia
thi đấu SEA Games 31 tại Hải Dương có đăng ký  

tham quan tour du lịch miễn phí  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày 04   tháng 5 năm 2022

Kính gửi:
    - Hiệp hội Du lịch tỉnh;

                - UBND các huyện, thành phố: Thanh Hà, Nam Sách,  
Thanh Miện, Hải Dương, Chí Linh;

 - Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Ban Quản lý Di tích Côn Sơn- 
Kiếp Bạc;

     - Khách sạn Nam Cường;
     - Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu.

Thực hiện Quyết định số 3299/QĐ-BVHTTDLngày 16/12/2021 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành lịch thi đấu các môn thể thao trong 
Chương trình SEA Games 31; Kế hoạch số 667/KH-BTC ngày 16/3/2022 của Ban 
Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức môn Bóng bàn trong Chương trình Đại hội 
Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Hải Dương.

Để tăng cường công tác phối hợp quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa, khu/ 
điểm du lịch của tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương 
trình tour du lịch tham quan miễn phí cho các đoàn thể thao tham gia thi đấu môn Bóng 
bàn trong Chương trình SEA Games 31 tại Hải Dương. Cụ thể như sau:

1. Chương trình du lịch
- Chương trình 1/Tour 1: Thành phố Hải Dương – Vườn vải Thanh Hà (huyện 

Thanh Hà) – Làng nghề truyền thống Gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách).
- Chương trình 2/Tour 2: Thành phố Hải Dương - Khu di tích danh thắng 

Côn Sơn – Kiếp Bạc (phường Cộng Hòa – xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh).
- Chương trình 3/Tour 3: Bảo tàng tỉnh Hải Dương (TP. Hải Dương) –

Đảo Cò Chi Lăng Nam (xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện).
2.  Địa điểm, thời gian và phương tiện đi lại
- Địa điểm xuất phát: Tại khách sạn Nam Cường, số 01- Đại lộ Võ Nguyên 

Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương (địa điểm ăn, nghỉ của các đoàn).
- Thời gian tham quan: ½ ngày (buổi sáng từ 7h00 -11h30; buổi chiều từ 13h30-17h00), 

vào ngày 16/5 (ngày nghỉ theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức SEA Games 31 Quốc gia).
- Phương tiện đi lại: Ô tô (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương bố trí).
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc đón tiếp và phục vụ 

các đoàn đăng ký tham quan các tour du lịch miễn phí theo chương trình, cụ thể:
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+ Cử hội viên bố trí xe ô tô tham gia các đoàn khách tham quan theo lịch trình;
+ Cử hội viên phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đón tiếp phục 

vụ khách tại điểm du lịch Gốm Chu Đậu theo chương trình tour 1.
3.2.  Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo
- Thành phố Hải Dương nơi trực tiếp diễn ra các hoạt động SEA Games 31, đề 

nghị UBND thành phố Hải Dương chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, các phòng chức 
năng có liên quan chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, hậu cần thiết yếu phục vụ 
tốt nhất và bảo đảm an toàn cho các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31; Bảo đảm vệ 
sinh môi trường, xây dựng hình ảnh đẹp, ấn tượng về du lịch Việt Nam, du lịch Hải 
Dương đối với du khách trong nước và quốc tế. 

- UBND thành phố Chí Linh chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, các 
phòng chức năng có liên quan phối hợp với Ban Quản lý Di tích Côn Sơn – Kiếp 
Bạc đảm bảo cảnh quan môi trường, xây dựng hình ảnh đẹp, ấn tượng về du lịch 
Việt Nam, du lịch Hải Dương đối với du khách trong nước và quốc tế.

- UBND huyện Thanh Hà chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, các phòng chức 
năng có liên quan và UBND xã Thanh Sơn được lựa chọn điểm tham quan trải nghiệm 
thực hiện tốt việc tuyên truyền giới thiệu điểm đến (treo băng rôn, khẩu hiệu tại điểm 
đến để chào đón các đoàn tham quan trải nghiệm); đảm bảo công tác đón tiếp và phục 
vụ chu đáo, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh 
quan môi trường… (theo chương trình Tour 1).

- UBND huyện Nam Sách chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, các phòng 
chức năng có liên quan và Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu (xã Thái Tân) được 
lựa chọn điểm tham quan trải nghiệm, thực hiện tốt việc tuyên truyền giới thiệu 
điểm đến (treo băng rôn, khẩu hiệu tại cổng Công ty) để chào đón các đoàn đến 
tham quan trải nghiệm; thực hiện tốt việc đón tiếp và phục vụ chu đáo, đảm bảo 
công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, cảnh quan môi trường…(theo chương trình Tour 1).

- UBND huyện Thanh Miện chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, các phòng 
chức năng có liên quan và UBND xã Chi Lăng Nam thực hiện tốt việc tuyên truyền 
(treo băng rôn, khẩu hiệu tại khu du lịch Đảo Cò) để chào đón các đoàn đến tham 
quan trải nghiệm; thực hiện tốt việc đón tiếp và phục vụ chu đáo, đảm bảo công 
tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh quan môi 
trường…(theo chương trình Tour 3).

Đề nghị UBND các huyện: Thanh Hà, Nam Sách và Thanh Miện phân công, 
cử đầu mối để phối hợp thực hiện đón tiếp và phục vụ các đoàn, danh sách gửi về Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Du lịch để tổng hợp).

3.3. Đề nghị khách sạn Nam Cường
Bố trí bộ phận lễ tân khách sạn hướng dẫn, gửi các đoàn có nhu cầu tham 

quan đăng ký tour du lịch miễn phí theo mẫu đính kèm và tiếp nhận danh sách gửi 
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phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương.
3.4. Các đơn vị trực thuộc Sở
a) Phòng Quản lý Du lịch
- Phân công 01 đồng chí lãnh đạo phòng và 01 chuyên viên làm đầu mối liên 

hệ, hướng dẫn, tiếp nhận và tổng hợp danh sách theo phiếu đăng ký tham quan của 
các đoàn để bố trí, sắp xếp xe đưa đón theo lịch trình.

- Phối hợp với đầu mối của các đơn vị tham gia việc đón tiếp, phục vụ, hướng 
dẫn thuyết minh tại các điểm đến trong các tour  du lịch để đảm bảo sự tận tình, chu 
đáo đối với các đoàn. Cử ông Phạm Tuấn Phong – Phó Trưởng phòng Quản lý Du 
lịch làm đầu mối liên hệ, số điện thoại: 0904394858 và bà Vũ Thị Hoa – chuyên 
viên phòng Quản lý Du lịch, số điện thoại: 0358006555.

b) Bảo tàng tỉnh Hải Dương
- Giao cho bà Nguyễn Thị Huê – Giám đốc, thành viên Tiểu Ban Quảng bá và 

Xúc tiến Du lịch, số điện thoại: 0974824579 chỉ đạo việc đón tiếp, phục vụ và nghiên 
cứu xây dựng nội dung thuyết minh theo lộ trình tour du lịch được phân công.

-  Phân công, lập danh sách viên chức làm nhiệm vụ theo xe và hướng dẫn, 
thuyết minh cho đoàn tham quan tại các điểm du lịch theo lịch trình tour 1 và tour 3 (gửi 
danh sách hướng dẫn viên về Sở qua phòng Quản lý Du lịch trước ngày 10/5/2022).

c) Ban Quản lý Di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc
- Giao cho ông Lê Duy Mạnh – Phó Trưởng ban, thành viên Tiểu Ban 

Quảng bá và Xúc tiến Du lịch, số điện thoại:0919348080 tham mưu chỉ đạo tổ 
chức thực hiện việc đón tiếp, phục vụ các đoàn khách đến tham quan.

-  Phân công viên chức làm nhiệm vụ theo xe và hướng dẫn, thuyết minh cho 
đoàn tham quan tại Khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc theo lịch trình tour 2 (gửi danh 
sách hướng dẫn viên về Sở qua phòng Quản lý Du lịch trước ngày 10/5/2022).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương thông báo để các thành viên Ban 
Tổ chức, trọng tài, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước quốc tế và các đoàn vận 
động viên thể thao biết để đăng ký tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh(để báo cáo);
- Ông Nguyễn Minh Hùng- PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Tiểu ban giúp việc BTC địa phương (phối hợp);
- Phòng VHTT các huyện: TP Hải Dương, Chí Linh, Thanh 
Hà, Nam Sách, Thanh Miện (để tham mưu thực hiện);
- Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Văn phòng Sở (đăng tải trên webside);
- Lưu:VT, QLDL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Đình Tiến
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BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG MÔN BÓNG BÀN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31
TIỂU BAN QUẢNG BÁ VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH

BẢN ĐĂNG KÝ/ REGISTRATION FORM

Tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Miễn phí)/ Visiting famous placesin Hai Dương province (Free)

(Thời gian: 01 buổi sáng (hoặc 01 buổi chiều)/ Time: a halfday morning (or afternoon)

* Lịch trình cụ thể/ Schedule in detail:

1. Chương trình 1 (Tour 1): Thành phố Hải Dương – Vườn vải Thanh Hà (huyện Thanh Hà) – Làng nghề truyền 
thống gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách)/Hai Duong City - Thanh Ha lychee garden (Thanh Hà district) - Chu 
Dau Pottery traditional craft village (Thai Tan commune, Nam Sach district).

- 7h00: Xe đón đoàn tại khách sạn/ Pick up at the hotel.
- 7h00-7h30: Đoàn di chuyển từ Hải Dương đến Thanh Hà/ The delegation moved Hai Duong to Thanh Ha.

- 7h30-8h00: Đoàn tham quan cây vải Tổ Thanh Hà (thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà)/Visit The 
ancient Lychee Tree  (Thuy Lam village, Thanh Son commune, Thanh Ha district).

- 8h10-9h00: Đoàn di chuyển tham quan vườn vùng vải Thiều VietGap (thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyệnThanh 
Hà) / The delegation moved to visit the garden of Thieu litchi area VietGap Thuy Lam village, Thanh Son commune, Thanh 
Ha district).

- 9h00-9h40: Đoàn di chuyển từ Thanh Hà đến Gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách)/ The delegation moved 
from Thanh Ha to Chu Dau Pottery(Thai Tan commune, Nam Sach district).

- 9h40-11h00: Đoàn tham quan Gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách/ Visit Chu Dau Pottery(Thai Tan 
commune, Nam Sach district).

- 11h30: Kết thúc chương trình – Đoàn trở về khách sạn/ End of tour - Return to the hotel.

(Lưu ý: Chương trình đi tham quan vào buổi chiều: Xe đón đoàn tại khách sạn lúc 13h30. Kết thúc chương trình lúc 
17h00/ Note: In the afternoon, the tour starts at 2 pm to 5 pm).
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2. Chương trình 2 (Tour 2): Thành phố Hải Dương - Khu di tích danh thắng Côn Sơn – Kiếp Bạc (phường Cộng Hòa 
– xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh)/ Hai Duong city- Con Son - Kiep Bac relic and landscape area (Cong Hoa ward - Hung 
Dao commune, Chi Linh city).

- 7h00: Xe đón đoàn tại khách sạn/ Pick up at the hotel.

- 7h00-8h00: Đoàn di chuyển từ Hải Dương đến Kiếp Bạc (xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh)/The delegation moved 
from Hai Duong to Kiep Bac (Hung Dao commune, Chi Linh city).

- 8h00-8h45: Đoàn tham quan di tích Kiếp Bạc (nơi thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Nhà chính trị, nhà 
quân sự, văn hóa kiệt xuất)/ Visit Kiep Bac Temple (Place of worship Hung Dao Dai Vuong Tran Quoc Tuan- The great 
politician, military Grand Commander).

- 8h45- 9h00 Đoàn di chuyểntham quan di tích Côn Sơn/ Visit Con Son vestige and landscape.

- 9h00- 10h45: Đoàn tham quan di tích Côn Sơn/ Visit Con Son vestige and landscape.

- 10h45 - 11h30: Kết thúc chương trình – Đoàn trở về khách sạn/ End of tour - Return to the hotel.

(Lưu ý: Chương trình đi tham quan vào buổi chiều: Xe đón đoàn tại khách sạn lúc 13h00. Kết thúc chương trình lúc 
17h00/ Note: In the afternoon, the tour starts at 2 pm to 5 pm).

3. Chương trình 3 (Tour 3): Bảo tàng tỉnh Hải Dương (TP. Hải Dương)–Đảo Cò Chi Lăng Nam (xã Chi Lăng Nam, 
huyện Thanh Miện)/ Hai Duong Provincial Museum (Hai Duong city) - Chi Lang Nam Stork island (Chi Lang Nam 
commune, Thanh Mien district).

- 7h00: Xe đón đoàn tại khách sạn/ Pick up at the hotel.

7h 00-7h15: Đoàn di chuyển đến Bảo tàng tỉnh Hải Dương (thành phố Hải Dương)/The delegation moved to Hai 
Duong Provincial Museum (Hai Duong city).

- 7h15-9h00: Đoàn tham quan Bảo tàng tỉnh Hải Dương/ Visit Hai DuongMuseum.
- 9h00-9h40: Đoàn di chuyển xuống Đảo Cò (xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện)/The delegation moved to 

CoIsland (Chi Lang Nam commune, Thanh Mien district).
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- 9h40-10h50: Đoàn tham quan Đảo Cò Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện/ Visit Chi Lang Nam Stork Island (Chi 
Lang Nam commune, Thanh Mien district).

- 10h50 - 11h30: Kết thúc chương trình – Đoàn trở về khách sạn/ End of tour - Return to the hotel.

(Lưu ý: Chương trình đi tham quan vào buổi chiều: Xe đón đoàn tại khách sạn lúc 13h30. Kết thúc chương trình lúc 
17h00/ Note: In the afternoon, the tour starts at 2 pm to5 pm).
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* Thông tin đăng ký/Registration information

+Đăng ký ngàyđithamquan/date:ngày …..tháng 5 năm 2022/on.......May.2022

+Đăng ký chương trình tham quan/ RegistrationFrom:

-  Tour 1                                                             Tour 2:                          Tour 3: 

Ngày đăng ký Tour
 (đánh dấu X)

Mark X on tlte Tour’s 
time (half day)

Số lượng 
người/Number of 

people
Tên Đoàn đại biểu/ 

Delegation Name

Tên Trưởng 
đoàn/ 

Delegation 
Leader ’s name

Tên người phiên 
dịch (nếu có) / 

Interpreter ’s name
+ his/'her phone 
number (if any) morning afternoon Nam/

Men
Nữ/

Women

Chữ ký của 
Trưởng Đoàn/ 

Delegation 
Leader’s 
signature

Lưu ý/Note: 

- Thông tin đăng ký được điền đầy đủ và gửi tại bộ phận lễ tân của khách sạn vào 15h00 ngày hôm trước đăng ký tham 
quan  ngày ….tháng 5 năm 2022.

Registration form should be filled and handed in to the Organizing Committee before15:00,May …..2022

-  Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Ông Phong, di động: 0904394858

For more information, please feel free to contact: Mr.Phong, mobile: 0904394858

- Không thanh toán các tiêu dùng của cá nhân phát sinh trong chương trình tham quan.

The Local Organizing Committee does not pay for personal consumption arising during the tour./.
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