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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ- do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 08 thảng 4 năm 2019

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. cần Thơ
Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển du lịch thành phố cần Thơ và các tỉnh
vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long; Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với ủy ban
Nhân dân thành phố cần Thơ tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế VITM cần Thơ 2019.
Hội chợ VITM Cần Thơ là cơ hội đế nâng cao hình ảnh Du lịch ĐBSCL và đẩy
mạnh thu hút khách du lịch đến khu vực ĐBSCL. Hội chợ diễn ra trong 3 ngày (ngày
29, 30/11 và 01/12/2019) tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư -Thương mại và Hội chợ
Triển lãm cần Thơ (CPA), 108 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần
Thơ với chủ đề " Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long vói cả nước".
Ngoài các hoạt động kích cầu và giới thiệu các sản phẩm du lịch của các doanh
nghiệp, địa phương trên cả nước nói chung, vùng Đồng bàng sông Cửu Long nói riêng.
VITM Cần Thơ 2019 còn tổ chức một số sự kiện của các cơ quan xúc tiến du lịch, các
doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước quảng bá điểm đến, giới thiệu và cung cấp
thông tin về các sản phẩm du lịch của nước mình, của địa phương mình đến các doanh
nghiệp và khách du lịch Việt Nam và quốc tế thông qua gian hàng và các hoạt động họp
báo, hội thảo.
Tại Hội chợ người dân có nhiều cơ hội tìm hiểu, lựa chọn các tour du lịch quốc tế
và nội địa cho các chuyến du lịch, chuyến công tác kết hợp du lịch của cá nhân và gia
đình, đặc biệt là tìm hiểu các sản phẩm du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam trân trọng đề nghị Quý Sở đăng ký gian hàng, tham
gia các hoạt động tại Hội chợ VITM cần Thơ 2019 và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc,
các Giám đôc doanh nghiệp du lịch trong khu vực tham gia hội chợ để quảng bá và bán
sản phẩm du lịch cúa địa phương mình: Giao lưu, trao đổi, thỏa thuận, ký kết hợp tác
kinh doanh, phát triển thị trường.
Xin gửi kèm theo tài liệu về Hội chợ. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Tầng 7, 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (+84) 4 3942
7620, Fax: (+84) 4 3942 7621; Email: contact@,vitm.vn; website: www.vitm.vn.
Xin trân trọng cảm ơn./.

BẢN ĐĂNG KÝ HỘI CHỢ VITM CÂN THƠ 2019
Thời gian: 29/11 đến 01/12/2019
Địa điểm: Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm cần Thơ ( CPA )
108 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. cền Thơ, tỉnh cần Thơ, Việt Nam
Sau khi đọc Quy định chung của Ban Tổ chức, đơn vị xin đăng ký tham gia Hội chợ VITM cần Thơ 2019 với nội dung sau:

Thõng tin đơn vị
*Tên đơn vị:
*Địa chỉ:
*Điện thoại:

*Fax:

*Website:

*Email:

Người liên hệ:

Chức vụ;

Email:

Mobile:

*Loại hình kinh doanh:

1 |cơ quan quản lý NN

Là Hội viên của VITA:

Ị iLữhành

1 |Lưu trú

• Có

• Không

L 1 Đào tao

1 1 Trang thiết bị Du lịch

1 iKhác

(*) Thông tin được đăng trên cuốn Kỷ yếu (Official Catalogue) VITM cần Thơ 2019

ăng ký gian hàng và phòng chức năn
Số lượng

Đặc điểm

Đơn giá
Trong nhà

Ngoài trời

Gian hàng tiêu chuẩn: ( 9m2; 3mDx3mRx2,5mC)

gian

lO.ŨOO.OOOVNĐ/gian

N/A

Gian hàng tiêu chuẩn có 2 mặt mở (18m2;
6mDx3mRx2,5mC)

gian

22.000.000VNĐ/gian

N/A

Thành tiền

Đất trống (Tối thiếu 18m 2 ):
1 12 mặt mở;

m2

950.000VNĐ/m2

N/A

1 |3 mặt mở:

m2

1.050.000VNĐ/m2

950.000VNĐ/m2

n 4 mặt mờ:

m2

1.150.000VNĐ/m2

N/A

Phòng Hội thảo (tối đa 150 chỗ):

phòng

X 15.000.000VNĐ/phòng/3.0giờ

=

VNĐ

Phòng Họp báo (tối đa 80 chỗ ):

phòng

X S.OOO.OOOVNĐ/phòng/l.Sgiờ

=

VNĐ

Ghi chú:
Giám 10% giá thuê gian hàng/đất trống cho các đơn vị là Cơ quan QIMN ve dulịch, cáchội viên của các Hiệp hội, Hội, Chi hội trựcthuộc VÌTA;
Giảm 10% giá thuê gian hàng/đất trống cho các đơn viđăng ký trước 01/6/2019 hoặc đãtham giaVÍTM Honoi2019.
Giá trên chưa bao gòm 10% thuếVAT.

ăng ký biển tên gian hàng bằng Tiếng Anh (Dành cho gian hàng tiêu chuẩn)

ỊsamBBBBma
Biểu diễn nghệ thuật:

• sân khấu ngoài trời

Chương trình kích cầu:

• v é máy bay

• Tại gian hàng

•ĩour trọn gói

Loại hình biểu diễn:

•phòng KS

•vận chuyền

•Dịch vụ khác

Bản đăng ký này thay cho thỏa thuận giữa hai bên, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
, ngày
BAN TỔ CHỨC

tháng

năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VI
(Ký tên, đóng dấu)

HỤI CHỢ uu LỊCH quoc I h VltT NAM VITM Can I hơ 2U19
QUY ĐỊNH CHUNG
1.Thông tin chung:
• Tên sự kiện:
• Thời gian:
•

Địa điểm:

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - cần Thơ ( VITM cần Thơ 2019 )
Từ ngày 29,30 tháng 11 đến 01 tháng 12 năm 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chự Triển lãm cần Thơ ( CPA)
108 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. cần Thơ, tỉnh cần Thơ, Việt Nam

• Thời gian làm việc:

- Dành cho đơn vị triển lãm/ Khách thương mại:
- Dành cho công chúng:
• Cơ quan chủ trì Hội chợ:
• Cơ quan bảo trợ:
•

Cơ quan tổ chức:

Từ 29,30/11 đến 01/12/2019: 08h00-18h00
Từ 29,30/11 đến 01/12/2019 : 08h30-18h00

Hiệp hội Du lịch Việt Nam; sử Văn hóa, Thể thao và Du lịch cìn Thơ
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch; ủy ban nhân dân tỉnh cần Thơ
Hiệp hội Lữ hành Việt Nam

2. Qui trình đăng ký tham gia:
Đơn vị nghiên cứu tài liệu Hội chợ, lựa chọn và đăng ký gian hàng với Ban Tổ chức (BTC); BTC xác nhận việc đăng ký, thông
báo kinh phí gian hàng và các dịch vụ khác cho đơn vị đăng ký. Đơn vị đăng ký chuyển kinh phí tham gia cho BTC trong khoảng
thời gian mà BTC yêu cầu trong Thông báo kinh phí; Sau khi nhận được thanh toán, BTC gửi Thư xác nhận việc thanh toán, các
tài liệu liên quan, Sơ đồ mặt bằng gian hàng cho đơn vị tham gia, bàn giao mặt bằng tại Hội chợ.

3. Qui định về gian hàng triển lãm:
3.1. xác định vị trí gian hàng:

Trên cơ sở Bản đăng ký, BTC Hội chợ bố trí, sắp xếp các gian hàng, đất trống theo trình tự thời gian đăng ký tham gia của các
đơn vị, đảm bảo cao nhất yêu cầu của đơn vị đăng ký, phù hợp với tình hình đăng ký của các đơn vị trước đó.
3.2. Dàn dựng và trang trí gian hàng:
a. Đổi với gian hàng tiêu chuẩn: Các đơn vị có thề chọn nhà thầu của BTC hội chợ hoặc tự trang trí gian hàng của mình.
b. Đối với đất trống: Đơn vị có thể tự thuê đơn vị dàn dựng gian hàng hoặc thuê Nhà thầu của BTC hội chợ. ĐỂ thi công, dàn
dựng gian hàng, đơn vị tham gia đăng ký với Nhà thầu của BTC: thanh toán phí quán lý và đặt cọc tiần bảo lãnh thi công
theo qui định của Nhà thầu, phi nguồn điện, nước và các dịch vụ phát sinh khác ( nếu có ). Đồng thời được hướng dẫn đăng

ký thẻ thi công, thời gian thi công và tháo dỡ gian hàng.
3.3. Gian hàng:
a. Gian hàng tiêu chuẩn:

+ Gian hàng tiêu chuẩn có diện tích 9m 2 ( 3mLx3mWx2,5mH ), bao gồm: hệ thống khung nhôm tiêu chuẩn, thảm trải gian
hàng màu xanh hoặc màu đỏ, 01 bàn thông tin (ImL X 0,5mW X 0,75mH); 02 ghế; biển tên đơn vị và số hiệu gian hàng
(0,3mHx3mL), 01 ồ cắm 13Amp/220V; 01 sọt rác; 02 đèn tuýp.
+ Cứ 01 gian hàng tiêu chuẩn được cấp miễn phí 04 thẻ hội chợ
b. Đất trống:

+ Diện tích thuê đất trống tối thiểu là 36m 2 ; Đơn vị thuê đất được cấp miễn phí 4 thẻ hội chợ cho mỗi íỉm 2 ,
(Trong trường hợp 1 gian hàng đất trống có nhiều đơn vị cùng tham gia, đề nghị cử ra 01 đợi diện đông ký làm việc với BTC)

4. Quy định thanh toán:
4.1 Thanh toán:
- Các đơn vị tham gia thanh toán chi phí thuê gian hàng/đất trống trước khi Hội chợ diễn ra;
- BTC chỉ bàn giao mặt bằng, thẻ và các tài liệu liên quan khi đơn vị hoàn thành mọi thủ tục tham gia và nộp đủ kinh phí;
- Thông tin chuyển kinh phí được nêu rõ trong Thông báo nộp tiền của BTC.
4.2 Hủy tham gia và hoàn phí:
• Hủy không tham gia Hội chợ: đơn vị đã có Bản đăng ký tham gia được coi như là đã đăng ký chính thức, khi hủy không
tham gia phải có văn bàn chính thức có đóng dấu gửi cho BTC.
• Phí hủy tham gia bằng:
+ 30% tổng giá trị thanh toán đối với các trường hợp hủy trước ngày 01/6/2019;
+ 50% tồng giá trị thanh toán đối với các trường hợp hủy trong thời gian từ ngày 02/6/2019 đến 01/11/2019.
• Không hoàn trả phí đối với các trường hợp hủy sau ngày 02/11/2019.
• Chi phí chuyển tiền sẽ được trừ vào phí hoàn trả. Việc hoàn phí được thực hiện sau 01 tháng sau ngày kết thúc hội chợ.

5. An ninh, an toàn:
Các đơn vị tham gia và khách tham dự Hội chợ tuân thủ nghiêm túc các qui định về phòng chống cháy nổ, về đảm bảo an
ninh, an toàn theo quy định của pháp luật và BTC.

6. Các qui định khác:
Những đơn vị có biểu diễn nghệ thuật tại gian hàng phải đăng ký với BTC, tuân thủ về thời lượng cũng như âm lượng
không được vượt quá 60dB và mỗi lần biểu diễn không quá 30 phút/lần, ngày không quá 3 lần;
Cấm bán các sản phẩm nằm ngoài các danh mục đã đăng ký trong Chương trình kích cầu dưới mọi hình thức tại khu trong
nhà;
BTC có quyền từ chối việc tham gia của các đơn vị vi phạm nghiêm trọng những qui định chung tham gia Hội chợ VITM cần Thơ
2019;
Các đơn vị có thể cập nhật thông tin về Hội chợ và dovvnload các tài liệu liên quan tại vvebsite: www.vitm.vn

