
  ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỘI AN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
     Số:  2022  /UBND               Hội An, ngày 03  tháng 7  năm 2015 
 
V/v miễn vé tham quan khu phố cổ 
Hội An và Khu DTSQTG CLC vào 
ngày 09/7/2015 
 
 
           Kính gửi:   
    - Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hội An; 
    - BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, 

 
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 

9/7/2015), thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng 
cường quảng bá hình ảnh văn hóa - du lịch của thành phố đến với bạn bè trong 
nước và quốc tế, nâng cao nhận thức về giao tiếp ứng xử, xây dựng môi trường 
du lịch xanh – sạch – đẹp, lịch sự, văn minh và thân thiện. 

Trong ngày vui của ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hội An 
nói riêng, UBND thành phố thống nhất miễn vé tham quan DSVHTG đô thị cổ 
Hội An và Khu DTSQTG Cù Lao Chàm trong ngày 09/7/2015 để du khách có 
điều kiện tìm hiểu và hưởng thụ những giá trị độc đáo về lịch sử - văn hóa – tự 
nhiên của 02 di sản này. 
 

Vậy, UBND thành phố thông báo cho các đơn vị có liên quan được biết, 
thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông và thực hiện 
niêm yết công khai tại các điểm bán vé để nhân dân và du khách được biết, tham 
gia hưởng ứng./.  

 

 
 

* Nơi nhận:                                                                           
- TU, HĐND(bc); 
- Như trên; 
- Phòng TC-KH, TM-DL, VH-TT; 
- Trung tâm QLBT DSVH (tb 
các chủ di tích); 
- UBND Minh An, Cẩm Phô,  
Sơn Phong, Tân Hiệp; 
- Lưu: VT-UBND(HV). 


