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V/v đăng ký tham gia  

Giải thưởng ASEAN 2020 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 9 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- UBND Thành phố Huế; 

- Các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn. 

Thực hiện Công văn số 1193/TCDL-KS ngày 20 tháng 8 năm 2019 của 

Tổng cục Du lịch về việc đề xuất ứng viên nhận Giải thưởng ASEAN 2020. 

 Giải thưởng du lịch ASEAN 2020 sẽ được tổ chức trao tặng trong khuôn khổ 

chương trình Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á 2020 (ATF 2020) tại Brunei vào tháng 

1 năm 2020. Đây là sự kiện quan trọng góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh 

du lịch khu vực ASEAN cũng như nâng cao khả năng hội nhập quốc tế của du 

lịch Việt Nam. 

Bộ trưởng các quốc gia thành viên ASEAN đã thống nhất sẽ trao các giải 

thưởng sau: 

1. Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN. 

2. Giải thưởng Đại điểm tổ chức MICE ASEAN. 

3. Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN. 

4.  Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN dành cho sản phẩm du lịch bền 

vững nông thôn và thành thị. 

Sở Du lịch đề nghị đơn vị nghiên cứu các tiêu chuẩn quy định trong bộ 

Tiêu chuẩn ASEAN và tiến hành đăng ký nhận các giải thưởng nêu trên. Các bộ 

Tiêu chuẩn ASEAN được đăng tải tại website: http://vietnamtourism.gov.vn. 

Hồ sơ đăng ký tham gia gửi đến Tổng cục Du lịch , 80 Quán Sứ, Hà Nội 

trước ngày 14/9/2019. Chi tiết liên hệ Vụ khách sạn, Tổng cục Du lịch điện 

thoại 0243.9423.760, máy lẻ 133, địa chỉ email: myhanh.vnat@gmail.com. 

Lưu ý: 

- Đối với UBND thành phố Huế nếu đăng ký tham gia, đề nghị gửi văn 

bản thông báo để Sở Du lịch được biết.  

 - Đối với các đơn vị kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh gửi hồ sơ đến địa 

chỉ: Phòng Quản lý Cơ sở Lưu trú - Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, tầng 4, 22 Tố 

http://vietnamtourism.gov.vn/
mailto:myhanh.vnat@gmail.com


Hữu, điện thoại 0234.3934.568 để Sở Du lịch xác nhận trước khi gửi Tổng cục 

Du lịch. Hồ sơ gửi trước ngày 12/9/2019. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ Sở;  

- Phòng QLCSLT; 

- Lưu: VT, VP. 

 

Q. GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Minh 
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