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Số:          /SVHTTDL-QLDL    Hà Giang, ngày        tháng       năm  
V/v Hỗ trợ tuyên truyền, bình chọn cho du lịch  

Hà Giang: Điểm đến du lịch mới nổi  

hàng đầu châu Á  

 

 

      

      Kính gửi: 

 

 

- Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

các tỉnh, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố; 
 

 

Hà Giang là vùng đất biên cương địa đầu tổ quốc, có cảnh quan thiên nhiên 

hùng vĩ với nhiều giá trị đặc sắc về địa chất, địa hình, thời tiết khí hậu quanh 

năm ôn hòa, mát mẻ; nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào 

các dân tộc vẫn đang được gìn giữ và phát huy... là tiểm năng, lợi thế để đẩy 

mạnh phát triển du lịch. Tuy nhiên, Hà Giang vẫn là một trong những tỉnh đặc 

biệt khó khăn của cả nước; địa hình hiểm trở, độ chia cắt mạnh, điều kiện tự 

nhiên khắc nghiệt, các huyện vùng cao thường xuyên thiếu việc làm, thiếu đất 

sản xuất và nước sinh hoạt; đời sống của người dân vẫn ở mức thấp, tỷ lệ hộ 

nghèo, cận nghèo cao... 

Những năm gần đây, được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Cục Du lịch,  Hiệp 

hội Du lịch Việt Nam, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, du lịch Hà Giang đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút 

nhiều du khách. Năm 2023 du lịch Hà Giang rất vinh dự được đề cử tại hạng 

mục: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á (Asia's Leading Emerging 

Tourism Destination 2023). Do World Travel Awards (WTA) tổ chức. Đây là 

giải thưởng uy tín được công nhận trên toàn thế giới và được ví như “Giải Oscar 

của ngành du lịch”.  

Nhằm định vị hình ảnh và xây dựng thương hiệu du lịch bền vững, làm cho 

du lịch Hà Giang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong 

và ngoài nước, góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương, xóa đói giảm 

nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hà Giang kính đề nghị Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các 

tỉnh, thành phố; Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố hỗ trợ tuyên truyền rộng rãi 

trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội tới đông đảo người dân, du khách 

trong và ngoài nước tham gia bình chọn cho du lịch Hà Giang là “điểm đến du lịch 

mới nổi hàng đầu châu Á”. 

Để bình chọn cho hạng mục du lịch Hà Giang, độc giả truy cập vào website 

https://www.worldtravelawards.com/vote và làm theo các bước sau: 

(1). Đăng ký/Tạo tài khoản bình chọn 



2 

 

(2). Bỏ phiếu bình chọn cho các hạng mục giải thưởng dành cho Du lịch 

Việt Nam theo hướng dẫn trên website.  

Thời gian bình chọn sẽ kéo dài đến hết ngày 23/7/2023 . 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang kính mong nhận được sự 

hỗ trợ của Quý cơ quan, đơn vị. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban giám đốc Sở; 

- HHDL tỉnh;  

- Các phòng: Văn phòng, QLDL; 

- Trung tâm TTXTDL; 

- Vnpti Office; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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