THÔNG CÁO BÁO CHÍ
V t chc các hot ng Khai trng tuyn Ph du lch An Thng kt ni hot ng bin êm M An
và Chng trình V hi ng ph chào ón Nm du lch 2022 ti qun Ng Hành Sn
I. TÌNH HÌNH TRIN KHAI T CHC
án Khu ph du lch An Thng c UBND thành ph phê duyt ti Quyt nh s 489/Q-UBND ngày 31/01/2018,
theo ó các hot ng u t nâng cp h tng dch v, h tng ô th phc v hot ng du lch tng bc c ci thin, i mi vi nhiu
chui c s kinh doanh dch v phong phú, sn phm du lch ti các tuyn ph a dng và kt ni vi hot ng ti bãi bin
M An ã thu hút c s quan tâm ca du khách khi n vi Ph du lch An Thng trong nhng nm qua.
Tuy nhiên, do nh hng ca i dch COVID-19 nên trong nm 2021, gn nh các hot ng dch v b ình tr, nhiu
ch u t và c s cung cp dch v du lch u tm ngng hot ng. Chính vì vy, nhm trin khai xây dng các phng
án kích cu du lch dch v, t chc tr li hot ng du lch trong iu kin bình thng mi và vn ng các c s kinh
doanh dch v ti qun sm khôi phc u t, nâng cp h tng dch v c s; b sung, làm mi các dòng sn phm du
lch hin có phù hp vi xu hng, nhu cu th hiu và thu hút s quan tâm tr li ca du khách trong và ngoài
thành ph i vi Ph du lch An Thng trong mùa du lch 2022.
Trên c s ch o ca UBND thành ph ti Thông báo s 118/TB-VP ngày 25/02/2022 v kt lun ca Phó Ch
tch UBND thành ph Trn Phc Sn ti bui kim tra thc t vic khai thác Ph du lch An Thng và các hot ng
vui chi gii trí v êm ti bãi bin M An và Công vn s 869/VP-KT ngày 25/3/2022 v vic khai trng tuyn Ph
du lch An Thng và bin êm M An; theo ó, t u nm n nay UBND qun Ng Hành Sn ã trin khai ci to,
nâng cp h tng ô th, chnh trang va hè phc v du lch ti các tuyn ng An Thng và mt s khu vc kt ni vi hot
ng bin êm M An nh chnh trang, xây dng khuôn viên vn do, trang trí ánh sáng ngh thut ti nút giao
thông Hoàng K Viêm - Võ Nguyên Giáp và cnh trí cng chào chiu sáng ngh thut ti nút giao thông
Ngô Thì S - Võ Nguyên Giáp; lp t các quy hàng dch v lu ng vi các dòng sn phm lu nim, giao lu âm
nhc ng ph trên các tuyn ng An Thng; ng thi, vn ng ngi dân, ch c s kinh doanh dch v ti Ph du lch An
Thng u t ci to c s, t chc trang trí ánh sáng ngh thut v êm trc khuôn viên c s và trin khai các gói
khuyn mãi, chng trình gim giá qung bá, kích cu du lch dch v, thu hút du khách và ngi dân tham
gia, hng ng.
Nhm trin khai các hot ng chào ón mùa du lch 2022 trong dp L 30/4, 01/5 và qung bá n du khách
trong và ngoài thành ph v hình nh thân thin, nng nhit ca ngành du lch qun nói chung và thng hiu
du lch Ph An Thng nói riêng, UBND qun Ng Hành Sn t chc bui L khai trng Ph du lch An Thng kt ni
hot ng bin êm M An và Chng trình V hi ng ph chào ón Nm du lch 2022 ti qun.
II. NI DUNG, THÔNG TIN V L KHAI TRNG PH DU LCH AN THNG VÀ CHNG TRÌNH V HI NG PH
1. Tên gi: L khai trng Ph Du lch An Thng và Chng trình V hi ng ph ti qun Ng Hành Sn.
2. Thi gian t chc: Bt u lúc 18 gi 30, ngày 28/4/2022 (th Nm).
3. a im: Va hè ng Hoàng K Viêm (trc khách sn Holiday Beach Danang) và trên các tuyn Ph du lch
An Thng.
4. Ch o thc hin: UBND thành ph.
5. Hng dn, h tr thc hin: S Du lch, S Thông tin và Truyn thông, S Vn hóa và Th thao.
6. n v thc hin: UBND qun Ng Hành Sn
7. n v phi hp thc hin: Trng Cao ng Vn hóa Ngh thut à Nng và mt s n v có liên quan ti qun.

8. Thông tin ngi i din (ng thi phát ngôn trc c quan báo chí):
- H và tên: T T Bình
- Chc v: Phó Ch tch UBND qun Ng Hành Sn
- S in thoi: 0903.554.898
9. a ch ng ti ni dung hot ng: http://nguhanhson.danang.gov.vn
10. Liên h tác nghip báo chí: Phòng Vn hóa và Thông tin qun
- S in thoi: 02363.847.310
- Di ng: 0905.230.573 (Hoàng Th Phng Loan - Trng phòng)
- Email: pvhttnhs@danang.gov.vn

CHNG TRÌNH
L KHAI TRNG PH DU LCH AN THNG
VÀ CHNG TRÌNH V HI NG PH TI QUN NG HÀNH SN
Ngày 28/4/2022 ti ng Hoàng K Viêm (trc khách sn Holiday Beach Danang)
Thi gian

18gi30

19gi00 n 20gi00

20gi00 n 21gi00

21gi

Ni dung hot ng

n v thc hin

- Vn phòng UBND qun
ón tip i biu, n nh t chc
- Trung tâm VHTTTT
qun
- Trung tâm VHTTTT
- Chng trình ngh thut chào mng
qun
- Tuyên b lý do, gii thiu i biu
- Vn phòng UBND qun
- Phát biu khai trng ca lãnh o
- Lãnh o UBND qun
qun
- Ra mt T T qun v trt t xã hi và vn
- UBND phng M An
minh thng mi Ph du lch An Thng
- Ra mt i Thanh niên tình nguyn - oàn TNCS H Chí
hng dn, h tr du lch An Thng
Minh qun Ng Hành Sn
- Chng trình trng hi L khai trng - Nhà hát tung Nguyn
Ph du lch An Thng
Hin Dnh
- Trao tng các vt phm lu nim Ph - Lãnh o UBND qun và
du lch An Thng
i din các s, ngành
Chng trình V hi ng ph:
ng din xe hoa dn oàn vi sc màu
trang phc v hi ca 50 din viên biu
Trng Cao ng Vn hóa
din carnival diu hành trên các
Ngh thut à Nng và các
tuyn Ph du lch An Thng và giao
n v có liên quan
lu chp nh ngh thut vi du khách ti
khu vc sân khu L khai trng ti ng
Hoàng K Viêm
Tham quan các hot ng dch v ti - Vn phòng UBND qun
các tuyn Ph du lch An Thng kt ni - Phòng VHTT

hot ng ti bin êm M An
MT S HÌNH NH TUYN PH DU LCH AN THNG VÀ CÔNG TÁC CHUN B CHNG TRÌNH V HI NG
PH

UBND qun Ng Hành Sn - TP.à Nng

