Tàu du lịch Quốc tế cập cảng Đà Nẵng – Tác giả: Nguyễn Công Hưng

Nhằm góp phần cung cấp thông tin về các sản phẩm du lịch địa phương, cơ chế chính sách cũng như định
hướng phát triển ngành du lịch tàu biển của Đà Nẵng trong giai đoạn sắp đến, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức
Hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tàu biển Đà Nẵng 2018 vào ngày 15/11/2018.
Đây là cơ hội quan trọng để quảng bá điểm đến Đà Nẵng rộng rãi tới các hãng tàu biển quốc tế, các đại lý
hàng hải, hãng lữ hành trong nước và ngoài nước; đồng thời tiếp tục thu hút khách du lịch tàu biển đến Đà
Nẵng trong thời gian tới.
Tham gia Hội nghị dự kiến có khoảng 80-100 đại biểu bao gồm 20 đại biểu quốc tế, 20 đại biểu trong nước
và 50 khách mời địa phương bao gồm: Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; Tổng cục Du lịch; Hiệp Hội
Du lịch Việt Nam; các Hội; Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng; Cảng Đà Nẵng; Đại diện các Hãng tàu, công ty du
lịch chuyên khai thác tàu biển tại Việt Nam: Saigontourist, Destination Asia Vietnam, Tân Hồng OTC, Tàu
APL, Evergreen, OOCL; Các đại lý hàng hải và đại diện các Hãng tàu nước ngoài đang khai thác tại Đà
Nẵng: Genting Dream Hongkong, Henna, Costa Classia, Super Star Aquarius…; Các cơ quan thông tấn, báo
chí truyền thông trong nước và quốc tế, TW và địa phương.

Hội nghị sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 15/11/2018 tại Hội trường khách sạn Đà Nẵng Golden Bay – số 01
Lê Văn Duyệt, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng với chương trình chi tiết như sau:
Ngày 14/11/2018: Đón tiếp khách mời

Ngày 15/11/2018: Tham dự Hội nghị
Sáng: Tour khảo sát Cảng Đà Nẵng cho các đại biểu quốc tế.
Chiều: Tham gia Hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tàu biển Đà Nẵng
13h00 – 14h00: Đón tiếp khách mời: B2B section
14h00 – 14h10: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
14h10 – 14h20: Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo UBND thành phố
14h20 – 14h30: Phát biểu của lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam
14h30 – 14h40: Tham luận của Lãnh đạo Sở Du lịch về tình hình khách du lịch Đà Nẵng và định hướng phát
triển tàu biển năm 2018-2020.
14h40 – 15h00: Tham luận của Lãnh đạo Cảng Đà Nẵng về cơ sở hạ tầng, dịch vụ của Cảng Đà Nẵng, các
chính sách ưu đãi cho các Hãng tàu khi khai thác tại Đà Nẵng.
15h00 – 16h00: Tham luận của đại diện các Hãng tàu, công ty du lịch tàu biển trao đổi những khó khăn
vướng mắc khi hoạt động tại Đà Nẵng trong thời gian qua, đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách trong
thời gian đến.
16h00 – 16h15: Giải lao, tea break
16h15 – 16h45: Phát biểu ý kiến, tham luận bổ sung của các đại biểu
16h45 – 17h00: Kết luận Hội nghị của Lãnh đạo Thành phố
17h05 : Chụp hình lưu niệm và di chuyển tới vị trí tổ chức Gala Dinner
Hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tàu biển Đà Nẵng 2018 sẽ tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu, liên kết giữa các
hãng tàu, các công ty lữ hành quốc tế với các đơn vị kinh doanh thương mại, đầu tư và du lịch trên địa bàn
thành phố nhằm xúc tiến du lịch tàu biển đến Đà Nẵng phát triển trong thời gian tới.
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