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                                           KẾ HOẠCH 

Truyền thông Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch s  137/KH-UBND ngày 21/7/2022 của UBND thành 

ph  về việc Tổ chức “Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022”. Nhằm góp phần 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch của thành ph  Đà 

Nẵng đến đông đảo du khách trong và ngoài nước được biết, quan tâm và  lựa 

chọn Đà Nẵng là điểm đến du lịch trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì, ph i hợp với Sở Du lịch xây dựng kế hoạch truyền thông “Lễ hội 

Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022” cụ thể như sau: 

 I. THÔNG TIN CHUNG 

 1. Tên gọi 

Tiếng Việt: “Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022” 

Tiếng Anh: “ Danang Gofl Tourism Festival 2022” 

 2. Thời gian: Từ ngày 28/8 đến ngày 2/9/2022 

 3. Địa điểm: Sân golf BRG Da Nang Golf Resort; Các địa điểm du lịch 

tại Đà Nẵng và miền Trung. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Quảng bá hình ảnh thành ph  Đà Nẵng nói chung và du lịch golf nói 

riêng, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch golf, lưu trú, vui chơi, giải trí… 

đến du khách trong nước và qu c tế, góp phần đẩy nhanh phục hồi du lịch sau 

ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

b) Đẩy mạnh truyền thông Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022 tạo cơ 

hội thu hút, phát triển du lịch nâng vị thế của Đà Nẵng xứng tầm là một địa 

phương có tiềm năng phát triển du lịch. 

c) Lễ hội Du lịch Golf  là cơ hội tăng cường hợp tác giữa thành ph  với 

thị trường qu c tế trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt tiềm năng trong du lịch Golf. 

2.Yêu cầu 

a) Công tác truyền thông về Lễ hội cần được tiến hành thường xuyên, liên 

tục, có chương trình, kế hoạch cụ thể. Hình thức truyền thông  phải đa dạng, 

phong phú, thiết thực. Nội dung truyền thông cần ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, 

tạo thuận lợi cho các nhóm đ i tượng được tiếp cận đầy đủ. 

b) Truyền thông về Lễ hội phải lồng ghép việc giới thiệu hình ảnh thành 
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ph  Đà Nẵng. 

c) Huy động sự tham gia, ph i hợp tích cực của các sở, ngành, các cơ quan, 

đơn vị, các tập đoàn du lịch lớn, các doanh nghiệp du lịch (hãng hàng không, lưu 

trú, vận chuyển, nhà hàng, lữ hành…) trên địa bàn thành ph  trong công tác đẩy 

mạnh truyền thông. 
d) Thực hiện truyền thông qu c tế và trong nước trên các kênh truyền thông 

phù hợp với chi phí phù hợp, hiệu quả. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG 

 1. Nội dung truyền thông 

a) Tuyên truyền các hoạt động, sự kiện diễn ra trong khuôn khổ của Lễ 

hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022 đến đông đảo du khách trong và ngoài 

nước được biết, đặc biệt thu hút các đ i tác, vận động viên trong khu vực châu Á 

và trên thế giới quan tâm tham gia, đầu tư vào thành ph . 

b) Quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch hấp dẫn, văn hóa đặc trưng của 

thành ph  Đà Nẵng; những thành tựu, tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng. 

 c) Truyền thông trên báo đài đánh giá cơ hội, tiềm năng phát triển du lịch 

Golf tại thành ph  Đà Nẵng. 

 2. Hình thức truyền thông 

a) Truyền thông trên hệ th ng báo, đài Trung ương, địa phương, báo qu c 

tế: Báo hình, báo nói, báo in và báo điện tử… 

 b) Truyền thông trên hệ th ng thông tin cơ sở: hệ th ng truyền thanh cấp 

quận, huyện, phường, xã; bảng tin công cộng... 

c) Truyền thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, 

địa phương. 

d) Truyền thông qua hệ th ng email công vụ, SMS. 

 đ) Truyền thông trên mạng xã hội: Facebook, Zalo.... 

e) Quảng bá Lễ hội qua hệ th ng wifi thành ph . 

g) Truyền thông qua Tổng đài 1022. 

h) Truyền thông trực quan, trang trí trên một s  tuyến ph  chính, tại địa 

điểm diễn ra sự kiện, nơi lưu trú, sân bay, nhà ga… 

i) Quảng bá trên các màn hình Led tại Trung tâm thành ph . 

k) Truyền thông qua các hình thức xuất bản phẩm (tranh ảnh, áp - phích, 

poster, tập gấp, tờ rơi, sổ tay, discount (nếu có)..)  

l) Vận hành Website giới thiệu, quảng bá về Lễ hội Golf: 

https://www.golfnews.vn/. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

Phụ lục đính kèm 

https://www.golfnews.vn/
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố 

a) Thực hiện giới thiệu, đưa tin, bài trước, trong và sau thời gian diễn ra 

Lễ hội, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền. 

b) Tuyên truyền bằng đa dạng các hình thức, xây dựng các chuyên trang, 

chuyên đề phục vụ, quảng bá cho các hoạt động của Lễ hội. 

Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau Lễ hội. Tiếp tục tuyên truyền về 

sự thành công của Lễ hội cũng như các nội dung liên quan đến du lịch Đà Nẵng. 

2. Báo Đà Nẵng 

a) Có kế hoạch đưa tin và viết bài trong các giai đoạn tuyên truyền, quảng 

bá về Lễ hội. 

b) Tham gia truyền thông, thông tin, quảng bá Giải Golf phát triển Châu 

Á và các hoạt động khác của Lễ hội. 

c) Thực hiện các tuyến bài bằng ngôn ngữ tiếng Anh trên báo điện tử dưới 

nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút đông đảo các nhà đầu tư, các golfer, du 

khách ngoài nước quan tâm, theo dõi. 

Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau Lễ hội. Tiếp tục tuyên truyền về 

sự thành công của Lễ hội cũng như các nội dung liên quan đến du lịch Đà Nẵng. 

3. Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình 

Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên 

a) Tham gia truyền thông, thông tin, quảng bá các hoạt động  thuộc Lễ hội 

Du lịch Golf  Đà Nẵng năm 2022 đến các nhà đầu tư, du khách và nhân dân địa 

phương. 

Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau Lễ hội. 

b) Xây dựng các chuyên đề, tăng thời lượng phát sóng các tin, bài, phóng 

sự phục vụ và quảng bá cho các hoạt động của Lễ hội. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 - 02/9/2022. 

4. Cổng Thông tin điện tử thành phố 

a) Ph i hợp với Sở Du lịch chủ động đăng tải các tin, bài tuyên truyền về 

Lễ hội và lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền các nội dung liên quan 

đến Lễ hội. Thực hiện truyền thông bằng ngôn ngữ tiếng Anh để đông đảo người 

nước ngoài được biết, theo dõi. 

Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau Lễ hội. Tiếp tục tuyên truyền về 

sự thành công của Lễ hội cũng như các nội dung liên quan đến du lịch Đà Nẵng. 

b) Thiết kế bộ sản phẩm truyền thông (infographic) về các hoạt động nằm 

trong khuôn khổ của Lễ hội (sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Lễ hội do sở Du 

lịch cung cấp). 
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Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2022. 

 5. Trung tâm Thông tin dịch vụ công thành phố Đà Nẵng 

 a) Tổ chức vận hành có hiệu quả Đường dây nóng 1022 để tiếp nhận và 

hỗ trợ cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, du khách và nhân dân quan tâm 

đến Lễ hội. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 - 02/9/2022. 

 b) Tổ chức truyền thông “Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022” qua 

các kênh sẵn có của Tổng đài: Cổng 1022, Facebook, Zalo, mail công vụ. 

Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau Lễ hội. 

c) Gửi email công vụ tuyên truyền về “Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 

2022” với định dạng phù hợp, tương thích đến các tổ chức, doanh nghiệp… 

Thời gian thực hiện:  

- Thực hiện nhắn tin gợi nhắc về sự kiện: Từ ngày 15/8/2022. 

- Thực hiện nhắn tin chào mừng Đại biểu về tham dự: Ngày diễn ra sự 

kiện. 

d) Thực hiện nhắn tin (SMS) chào mừng Đại biểu về tham dự Giải Golf 

phát triển Châu Á (Giải ADT). 

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 28/8 - 2/9/2022. 

đ) Tổ chức roadshow quảng bá về Lễ hội.  

 Thời gian thực hiện: Giữa tháng 8 - đầu tháng 9 /2022 (02 lần trước thời 

gian diễn ra sự kiện 1 tuần). 

 6. Sở Thông tin và Truyền thông 

 a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đ c các cơ quan báo chí và hệ th ng thông 

tin cơ sở xây dựng và nâng cao chất lượng các tin, bài, tăng cường truyền thông 

trước, trong và sau Lễ hội nhằm thu hút  đông đảo sự quan tâm của các tổ chức, 

nhà đầu tư,du khách nước ngoài. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b) Ph i hợp cấp phép tổ chức họp báo về Lễ hội.  

Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2022. 

c) Hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí tác nghiệp trong su t thời 

gian diễn ra Lễ hội; 

Thời gian thực hiện: Trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

d) Hỗ trợ quảng bá Lễ hội qua hệ th ng wifi thành ph . 

Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2022. 

đ) Ph i hợp Sở Du lịch hoàn chỉnh Thông cáo báo chí; mời, đón tiếp báo 

chí đến đưa tin về Lễ hội. 
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Thời gian thực hiện: Trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

e) Chủ trì, ph i hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về Lễ hội trên hệ th ng thông tin điện tử, dịch vụ viễn thông và mạng 

xã hội. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 8 - 9/2022. 

g) Ph i hợp Sở Ngoại vụ hướng dẫn, quản lý phóng viên báo chí nước 

ngoài hoạt động tại Đà Nẵng và tác nghiệp tại Lễ hội. 

Thời gian thực hiện: Trong thời gian diễn ra Lễ hội. 

h) Làm đầu m i tiếp nhận banner và các nội dung liên quan đến Lễ hội từ 

Sở Du lịch để cung cấp cho các Sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí và hệ th ng 

thông tin cơ sở. 

Thời gian thực hiện: Từ 15/8 - 2/9/2022. 

i) Theo dõi, đôn đ c các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện tuyên 

truyền; thực hiện các báo cáo công tác truyền thông của Lễ hội theo yêu cầu từ 

UBND thành ph . 

 Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu từ UBND thành ph . 

7. Sở Văn hóa và Thể thao 

a) Hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các hồ sơ thông báo tuyên truyền trực 

quan theo quy định. 

b) Có văn bản gửi các đơn vị quản lý màn hình Led đăng tải TVC sự kiện 

nội dung tuyên truyền do Sở Du lịch cung cấp. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8 -05/9/2022  

Lưu ý: Nội dung clip chủ mang tính tuyên truyền, không chứa nội 

dung/logo quảng cáo của các đơn vị tài trợ; thời lượng clip không quá 30s 

c) Chủ trì treo cờ các qu c gia có vận động viên thi đấu dự kiến tại sân 

BRG Da Nang Golf Resot và khu vực vỉa hè đường Bạch Đằng. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8 -05/9/2022  

8. Sở Ngoại vụ 

a) Thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền về Lễ hội và một s  nội 

dung liên quan đến Lễ hội bằng ngôn ngữ tiếng Anh trên trang thông tin điện tử 

của Sở trong thời gian trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ hội. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8 -05/9/2022  

b) Mời một s  cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam có golfer thi đấu 

để tăng cường quảng bá sự kiện. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 -02/9/2022.  
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c) Chủ động trao đổi với Sở Du lịch về s  lượng phóng viên của một s  

hãng thông tấn báo chí nước ngoài có văn phòng thường trú tại Việt Nam được 

mời đến đưa tin về Lễ hội đồng thời, chủ trì mời, quản lý, hướng dẫn tác nghiệp 

đ i với các phóng viên này. 

Thời gian thực hiện: Trong thời gian diễn ra Lễ hội.  

d) Làm đầu m i tiếp nhận, tổng hợp các tin, bài viết, tư liệu, hình ảnh... 

của các phóng viên báo chí nước ngoài đến dự, đưa tin về Lễ hội. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 -02/9/2022.  

9. Sở Du lịch 

a) Truyền thông sự kiện "Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022" trên các 

kênh truyền thông do Sở Du lịch quản lý như Website Sở Du lịch, Cổng thông 

tin du lịch Đà Nẵng, các trang mạng xã hội du lịch Đà Nẵng (Fanpage, Youtube, 

Twitter, Linkdin). 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

b) Ph i hợp Sở Ngoại vụ tổ chức, hướng dẫn hoạt động của phóng viên 

báo chí nước ngoài tác nghiệp tại các hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội; 

chuẩn bị tài liệu quảng bá theo các ngôn ngữ liên quan đến Lễ hội để cung cấp 

cho phóng viên nước ngoài; chủ trì thực hiện công tác vận động, xã hội hóa bao 

gồm chi phí ăn, ở, đi lại... cho các phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp 

tại Lễ hội. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 -02/9/2022.  

c) Ph i hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp,  phát thẻ tác 

nghiệp báo chí trong nước. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 -02/9/2022.  

d) Ph i hợp với VGS Event, Asian Tour và các đơn vị liên quan thực hiện 

cung cấp các nội dung liên quan đến Lễ hội gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông (Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản) để gửi các cơ quan báo chí, hệ 

th ng thông tin cơ sở hỗ trợ tuyên truyền. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 -02/9/2022.  

đ) Cung cấp bộ nhận diện Lễ hội Du lịch Golf đến Cổng Thông tin điện tử 

thành ph  để thực hiện thiết kế infographic hỗ trợ tuyên truyền. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 -02/9/2022.  

e) Ph i hợp Sở Thông tin và Truyền thông,  Trung tâm truyền hình Việt 

Nam tại Đà Nẵng, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện 

tử thành ph , Báo Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị: Xây dựng, phát sóng các 

trailer, phóng sự; video quảng bá hình ảnh và các thông tin xoay quanh các hoạt 

động của Lễ hội Golf. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 - 05/9/2022. 
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g) Chịu trách nhiệm về việc sử dụng hình ảnh của các KOL trong truyền 

thông, đồng thời cung cấp lịch trình, hoạt động chính thức của các KOL trên địa 

bàn Đà Nẵng về Sở Thông tin và Truyền thông để có cơ sở hướng dẫn báo chí 

tác nghiệp.  

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 - 05/9/2022. 

h) Ph i hợp Sở Văn hoá và Thể thao thực hiện truyền thông trực quan 

quảng bá Lễ hội: Treo 20 băng rôn, 600 phướn về Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 

và các hoạt động chính; Thực hiện 01 pano 2 mặt giới thiệu thông tin về Lễ hội 

du lịch Golf Đà Nẵng và Giải golf phát triển châu Á tại Đà Nẵng tại công viên 

biển Đông; Lắp đặt mô hình bộ chữ Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng đ i diện Bảo 

tàng Điêu khắc Chăm, đường Bạch Đằng; Cung cấp các video quảng bá Lễ hội 

đăng trên các màn hình LED. Đồng thời thực hiện quảng bá trực quan Lễ hội tại 

sân bay qu c tế Đà nẵng (Thực hiện photobooth và phướn về Lễ hội du lịch Golf 

Đà Nẵng tại sảnh ngoài ga đến qu c nội và qu c tế, sân bay qu c tế Đà Nẵng). 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8 - 05/9/2022  

i) Ph i hợp Tập đoàn BRG và Công ty Cổ phần dịch vụ tổ chức sự kiện 

golf Việt Nam (VGS Event), đơn vị chủ trì tổ chức Giải Golf ADT thực hiện 

công tác truyền thông Lễ hội trên các nền tảng truyền thông và thực hiện chương 

trình truyền hình trực tiếp cho Giải Golf ADT để đảm bảo hiệu quả truyền thông 

thương hiệu đ i với thành ph  đăng cai Giải Golf ADT.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

k) Ph i hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị hỗ trợ phát tập gấp, tờ rơi, 

discount (nếu có)… đến các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, hội doanh nhân 

thành ph  tại Đà Nẵng và các địa phương khác trên cả nước nhằm góp phần đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về lễ hội Golf thành công thu hút đ i tượng tiềm 

năng quan tâm đến sự kiện.  

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 - 05/9/2022. 

10. Sở Y tế 

a) Chủ trì, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, nguồn lực đảm bảo y tế ứng 

cứu, xử lý các sự c  phát sinh về y tế (nếu có) và phòng, ch ng dịch bệnh truyền 

nhiễm tại địa điểm tổ chức Lễ hội. 

b) Chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh chuẩn bị thu c, trang thiết bị, vật 

tư y tế, phương tiện, nhân lực khám, chữa bệnh đảm bảo tiếp nhận cấp cứu, 

khám chữa bệnh trong các trường hợp cần thiết. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 -05/9/2022.  

11. Sở Giao thông Vận tải 

 Hỗ trợ cấp phép hồ sơ lắp đặt bộ chữ Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng và 

treo cờ các qu c gia có vận động viên thi đấu tham dự tại vỉa hè đường Bạch 

Đằng, đ i diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm. 
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Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/8 – 05/9/2022. 

12. Sở Xây dựng 

a) Chủ trì khảo sát địa điểm và thực hiện quả bóng golf khổng lồ từ chất 

liệu tái chế để đăng ký kỷ lục Guinness và phục vụ nhu cầu check-in của du 

khách.  

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/8 – 05/9/2022. 

b) Chủ trì, thẩm định, cấp phép về mặt kết cấu, vị trí treo cờ các qu c gia 

có vận động viên thi đấu và bộ chữ quảng bá Lễ hội tại vỉa hè đường Bạch 

Đằng, đ i diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Thực hiện cấp phép thi công theo quy 

định nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến cảnh quang chung.  

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8 – 05/9/2022. 

13. Các sở, ban, ngành liên quan 

Tiếp nhận banner truyền thông về Lễ hội từ Sở Du lịch và đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của đơn vị để quảng bá sự kiện. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 – 05/9/2022. 

14. UBND các quận, huyện 

Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ công tác truyền thông và tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Du lịch golf Đà Nẵng 2022. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/8 – 05/9/2022. 

Chỉ đạo hệ th ng thông tin cơ sở tại địa phương và các phòng chuyên 

môn căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, triển khai tuyên truyền các 

nội dung giới thiệu tổng quan về Đà Nẵng, chuỗi các hoạt động nằm trong Lễ 

hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022. 

Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2022. Tăng thời lượng, tần suất phát sóng 

trong thời gian diễn ra sự kiện (20/8 - 2/9/2022). 

15. Công ty Cổ phần dịch vụ tổ chức sự kiện Golf Việt Nam 

a) Chủ động triển khai kế hoạch truyền thông, giới thiệu du lịch Đà Nẵng, 

Lễ hội Du lịch Golf trên các nền tảng truyền thông sẵn có của tập đoàn VGS 

quản lý; mạng xã hội; báo đài đảm bảo hiệu quả truyền thông thương hiệu đ i 

với thành ph  Đà Nẵng.  

Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2022. 

b) Truyền hình trực tiếp Giải Golf ADT và phát sóng trên các kênh truyền 

hình trong nước. 

Thời gian thực hiện: Trong thời gian diễn ra Giải đấu. 

c) Thực hiện quảng bá trực quan cho Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/8 – 05/9/2022. 
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d) Vận hành website: https://www.golfnews.vn giới thiệu, quảng bá về 

“Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022”. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2022. 

đ) Thực hiện các ấn phẩm truyền thông  

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8 – 28/8/2022 

e) Chủ trì, ph i hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch cung 

cấp các nội dung liên quan đến Giải ADT để thực hiện công tác truyền thông 

trên báo đài trước, trong và sau Lễ hội. 

Thời gian: Tháng 8 - 9/2022. 

g) Chịu trách nhiệm thực hiện quảng bá trên App vHandicap - ứng dụng #1 

cho các golfer tại Việt Nam 

Thời gian: Từ ngày 10/8 – 2/9/2022 

h) Gửi thư cảm ơn đến các đại biểu tham dự sự kiện (sau khi kết thúc sự 

kiện)  

- Thời gian: Sau ngày 2/9/2022. 

16. Cảng vụ hàng không sân bay miền Trung, Cảng Hàng không quốc 

tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần khai thác nhà Ga quốc tế Đà Nẵng 

Hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 

trong khu vực sân bay Đà Nẵng như đặt photobooth, treo phướn... Đ i với các 

hình thức quảng bá, quảng cáo về các hoạt động, sự kiện, lễ hội khác tại Cảng 

Hàng không qu c tế Đà Nẵng có sử dụng logo, hình ảnh các đơn vị tài trợ sẽ 

thực hiện theo quy định hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền về hoạt động 

quảng bá, quảng cáo tại Cảng hàng không. 

Thời gian: Từ ngày 15/8 – 03/9/2022.  

V. KINH PHÍ  

1. Đ i với Giải Golf Phát triển châu Á; Theo nội dung đã được Thường 

trực Thành ủy thông qua tại Thông báo s  278-TB/TU ngày 15/3/2022 về chủ 

trương đăng cai Giải Golf phát triển châu Á trong 03 năm liên tiếp, năm 2022, tổ 

chức 01 giải để rút kinh nghiệm cho các năm tiếp theo (Báo cáo s  65/BC-

UBND ngày 10/3/2022 của UBND thành ph ). 

2. Đ i với Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022: Tổng kinh phí tổ chức 

dự kiến 14 tỷ. Thành ph  đã vận động tập đoàn BRG tài trợ 7,1 tỷ đồng 94,1 tỷ 

tiền mặt để thanh toán tiền mặt cho Asian Tour phí đăng cai, giải thưởng, truyền 

hình, công tác tổ chức Giải và 3 tỷ hiện vật gồm: chi phí sân golf, tiệc chào 

mừng, địa điểm họp báo, hội thảo...). Khoản chi phí còn lại dự kiến 6,9 tỷ đồng 

sẽ do VGS Event chịu trách nhiệm huy động để chi cho các hoạt động bên lề của 

Lễ hội: Các giải golf bên lề, truyền hình trực tiếp giải đấu, truyền thông, các 

gian hàng trung bày thiết bị, các gói sản phẩm liên quan đến golf... Ngoài ra, 

https://www.golfnews.vn/
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ngân sách thành ph  chi trả cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế, vệ sinh 

môi trường, chi phí đón tiếp bộ ngành và một s  nhiệm vụ khác của địa phương 

3. Các sở, ban ngành được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch lập dự toán 

kinh phí gửi Sở Du lịch tổng hợp, Sở Du lịch gửi Sở Tài chính kiểm tra, tham 

mưu trình UBND thành ph  xem xét, quyết định. 

 VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO   

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở 

Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: Tầng 24, Trung tâm Hành chính Thành ph  

- S  24 Trần Phú; điện thoại liên hệ: 0236.3849989; địa chỉ email: 

ttbcxb@danang.gov.vn) trước ngày 10/9/2022 để tổng hợp báo cáo UBND 

thành ph . 

 Trên đây là Kế hoạch truyền thông tổ chức “Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 

năm 2022” các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành ph  (để b/c);  

- Các Sở, ban, ngành (để ph/h); 

- UBND các quận, huyện (để ph/h); 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Trung 

tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung 

- Tây Nguyên, Báo Đà Nẵng (để ph/h); 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành ph  (để 

ph/h); 

- Cổng Thông tin điện tử thành ph  (để ph/h); 

- Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng 

(để ph/h); 

- Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam; 

Cảng hàng không qu c tế Đà Nẵng, Công ty 

Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga qu c tế Đà 

Nẵng (để ph/h);  
- Công ty Cổ phần dịch vụ tổ chức sự kiện Golf 

Việt Nam (để ph/h); 

- Lưu: VT,TTBCXB.TR 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Phương 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ttbcxb@danang.gov.vn


Phụ lục 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH LỄ HỘI DU LỊCH GOLF ĐÀ NẴNG NĂM 2022 

(Đính kèm Kế hoạch số     /KH-STTTT ngày …./   /2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng) 

TT Tên sự kiện 

Đơn vị chủ 

trì/ Đơn vị 

đề xuất 

Thời gian Địa điểm Nội dung chính Ghi chú 

1 
Giải Golf phát triển Châu Á tại Đà 

Nẵng 

Asian Tour 

VGS Event 

Từ ngày 30/8 

đến ngày 

02/9/2022 

Sân golf BRG 

Da Nang Golf 

Resort 

Tổ chức thi đấu 

 

2 Hội thảo Golf qu c tế 2022 

Liên đoàn 

Công nghiệp 

Golf Châu Á 

- AGIF 

Sáng  

30/8/2022 

Sheraton 

Grand 

Hội thảo về phát 

triển golf và điểm 

đến golf 

 

3 

Tổ chức các Giải 

golf hướng đến Giải 

golf phát triển Châu 

Á 2022 

Giải giao lưu 

chuyên nghiệp 

- nghiệp dư 

(Pro-Am); 

VGS Event 

 

 

Dự kiến sáng   

30/8/2022 

Sân golf BRG 

Da Nang Golf 

Resort 

Hoạt động giao 

lưu,thực hiện quyền 

lợi nhà tài trợ và 

tăng nguồn cho sự 

kiện 

 

Các giải golf 

riêng của các 

sân golf miền 

Trung 

Liên minh 

các sân golf 

miền Trung 

Dự kiến từ 

tháng 8-

9/2022 

Các sân golf 

tại Huế - Đà 

Nẵng - Quảng 

Nam 

Tăng sức hấp dẫn 

cho các chương trình 

tour golf do các sân 

chào bán, góp phần 

truyền thông điểm 

đến golf và Giải 

Golf phát triển Châu 

Á; thu hút golfer 

trong nước và qu c 
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tế tham gia trải 

nghiệm và xem Giải. 

4 Tiệc chào mừng 

Ban tổ chức 

sự kiện 

(Sở Du lịch) 

Dự kiến t i 

30/8/2022 

Hội trường 

khách sạn 

Sheraton 

Grand 

Danang 

Dự kiến phát biểu 

của Lãnh đạo thành 

ph , phát biểu của 

đại diện Asian Tour, 

Trao Giải Pro-Am; 

Trao hoa và kỷ niệm 

chương cho nhà tài 

trợ; Quảng bá ẩm 

thực địa phương; 

Biểu diễn nghệ thuật 

của các nghệ sỹ nổi 

tiếng; Trình diễn 

thời trang của hoa 

khôi Golf; Hoạt 

động giao lưu, kết 

n i doanh nhân. 

 

5 
Gian hàng trưng bày trang thiết bị, gói 

sản phẩm liên quan đến golf 

Công ty 

VGS Event 

Từ ngày 28/8 

- 2/9/2022 

Dự kiến tại 

Sân BRG Da 

Nang Golf 

Resort 

Trưng bày trang 

thiết bị golf kết hợp 

giới thiệu các gói 

sản phẩm trải 

nghiệm golf kết hợp 

lưu trú và chương 

trình tham quan... 

 

6 
Các hoạt động trải nghiệm, tập thử tại 

các sân Golf 
Liên minh 

các sân golf 

Trong tháng 

8/2022 

Các sân golf 

miền Trung 

Mở cửa miễn phí và 

tổ chức tour tham 

quan sân golf và trải 
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miền Trung nghiệm, tập thử đánh 

golf tại sân vào các 

khung giờ và ngày 

c  định do từng sân 

golf quy định. 

7 

Chương trình 

tham quan, trải 

nghiệm du lịch 

Đà Nẵng 

Chương trình tham 

gia miễn phí dành 

cho đại biểu và 

khách mời của Lễ 

hội 

Sở Du lịch 

Dự kiến 

chiều ngày 

29/8/2022 

Sun World 

Bana Hills-

Cầu Vàng Đà 

Nẵng, Bãi 

biển Mỹ Khê, 

du ngoạn trên 

tàu rồng sông 

Hàn về đêm, 

Chùa Linh 

Ứng, Bán đảo 

Sơn Trà... 

Dự kiến tham gia 

trải nghiệm các khu 

điểm tham quan của 

thành ph  như Sun 

World Bana Hills-

Cầu Vàng Đà Nẵng, 

Bãi biển Mỹ Khê, du 

ngoạn trên tàu rồng 

sông Hàn về đêm, 

Chùa Linh Ứng, Bán 

đảo Sơn Trà... 

 

Chương trình tour 

tham quan phục vụ 

khách tham gia 

Giải đấu do doanh 

nghiệp lữ hành 

khai thác (có phí) 

Hiệp hội Du 

lịch TP.Đà 

Nẵng 

 

 

 

 

Từ ngày 28/8 

- 03/9/2022 

Các điểm 

tham quan 

của thành ph  

Dự kiến tham gia 

trải nghiệm các tour 

do đại biểu lựa chọn 

(1) Tour tham quan 

Khu danh thắng Ngũ 

Hành Sơn - Ph  cổ 

Hội An; (2) Tour 

tham quan Bán đảo 

Sơn Trà, chùa Linh 

Ứng, Bãi biển Mỹ 

Khê và Du ngoạn 

trên tàu rồng sông 
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Hàn về đêm; (3) 

Tour tham quan Sun 

World Bana Hills-

Cầu Vàng Đà Nẵng. 

8 
Hoạt động quảng bá ẩm thực các nước 

trong Giải ADT 

Tập đoàn 

BRG 

Trong các 

ngày thi đấu 

chính thức từ 

30/8 - 

02/9/2022 

 

 

Sân BRG Da 

Nang Golf 

Resort 

Một s  quầy ẩm 

thực/Kiosk đặc trung 

của từng nước có 

gôn thủ tham gia thi 

đấu sẽ được dựng tại 

các điểm dừng nghỉ 

để phục vụ vận động 

viên, đồng thời 

quảng bá ẩm thực 

đặc trưng của các 

nước. 

 

9 

Hoạt động tình nguyện viên 

 

 

Sở Du lịch 
Tháng 8 - 

9/2022 

Các địa điểm 

diễn ra Lễ hội 

Hỗ trợ công tác đón 

tiếp đại biểu và các 

hoạt động phụ trợ 

trong khuôn khổ Lễ 

hội 

 

10 
Quả bóng golf từ chất liệu tái chế (dự 

kiến) 
Sở Xây dựng   

Dự kiến 01 quả bóng 

golf được làm thủ 

công từ chất liệu tái 

chế (các chai nhựa) 

để đăng ký kỷ lục 

Guinness 

 

 


		2022-08-10T15:34:50+0700
	Việt Nam
	Trần Thị Thái Hà<hattt6@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-08-10T16:16:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Nguyễn Thu Phương<Phuongnt21@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-10T07:48:15+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-10T07:48:18+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-10T07:48:28+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-10T07:48:33+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-10T07:48:37+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-10T07:48:41+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




