UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

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

Số: 332 /SVHTTDL-TTTTXTDL
Tham gia Triển lãm Du lịch Lữ hành và Liên hoan
Ẩm thực Hoa Phượng đỏ trong Lễ hội Hoa Phượng đỏ
lần thứ IV - Hải Phòng 2015

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:………………………………………………………
Thực hiện Kế hoạch số 7289/KH-UBND ngày 26/09/2014 của Ủy ban
nhân dân thành phố về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm
ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2015; Quyết
định số 167/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc
phân bổ dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ
lớn năm 2015; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Tổ
chức trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Triển lãm Du lịch - Lữ hành và Liên
hoan ẩm thực Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2015 như sau:
Triển lãm Du lịch - Lữ hành và Liên hoan Ẩm thực Hoa Phượng Đỏ - Hải
Phòng 2015 là sự kiện chính trong chương hoạt động của Lễ hội Hoa Phượng đỏ, sẽ
được tổ chức từ ngày 8 đến 13/5/2015 tại dải Trung tâm thành phố. Đây là sự kiện xúc
tiến điểm đến các địa phương, quảng bá chương trình du lịch, dịch vụ; giới thiệu
các món ẩm thực độc đáo, đặc sắc của địa phương tới nhân dân và du khách, kết
nối du lịch Hải Phòng với du lịch các địa phương tham gia sự kiện, thúc đẩy hình
thành và phát triển các phẩm du lịch liên vùng. Sự kiện cũng là hoạt động thiết
thực hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam đi du lịch
Việt Nam” với chủ đề “Mỗi chuyến đi thêm yêu tổ quốc” do Tổng cục Du lịch –
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động.
Qua 3 lần tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ và các hoạt động trong Lễ hội đã
khẳng định được vị thế của một sự kiện lớn cấp thành phố, thu hút sự quan tâm
tham gia của đông đảo nhân dân và du khách và là cơ hội tốt cho các địa phương,
đơn vị, doanh nhiệp tham gia sự kiện quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình.
Với ý nghĩa đó, Ban Tổ chức trân trọng kính mời và đề nghị UBND các
quận, huyện tích cực hưởng ứng tham gia sự kiện quan trọng này.
Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự vui lòng liên hệ:
Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch, ĐT: 3569564; Đ/c: Hoàng Huyền
Trang, phụ trách Triển lãm Du lịch – Lữ hành, DĐ: 0983 015 387; Đ/c Đỗ Thu
Trang, phụ trách Liên hoan Ẩm thực, DĐ: 0905301183.
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