
 
 

 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. 

 

Sở Du lịch nhận được công văn số 354/VRI-2022 ngày 20/9/2022 của Viện 

Kỷ lục Việt Nam đề nghị phối hợp triển khai Hành trình tìm kiếm, quảng bá món 

ăn đặc sản, món ăn đường phố và hệ thống nhà hàng, quán ăn ngon nổi tiếng tại 

các địa phương. 

Chương trình “Hành trình tìm kiếm và quảng bá các món ăn đặc sản, món ăn 

đường phố và hệ thống nhà hàng, quán ăn ngon nổi tiếng của 63 tỉnh thành Việt Nam 

(giai đoạn 2022 – 2023)” sẽ chọn lọc các món ăn ngon, các đặc sản nổi tiếng địa 

phương, các món ăn đường phố nổi bật vào Top 100 món ăn, đặc sản và món ăn 

đường phố đặc sắc của địa phương 2022-2023. Đồng thời, giới thiệu các nhà hàng, 

quán ngon tiêu biểu để chọn lọc vào Top 200 nhà hàng, quán ngon của địa 

phương 2022-2023. 

Sở Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh triển 

khai tới các đơn vị và giới thiệu đề cử các hạng mục, tổng hợp danh sách gửi về 

Sở Du lịch (qua phòng Quản lý du lịch) trước ngày 10/11/2022 để Sở Du lịch tổng 

hợp gửi Viện Kỷ lục Việt Nam. (gửi kèm công văn số 354/VRI-2022 ngày 

20/9/2022 của Viện Kỷ lục Việt Nam). 

Đầu mối liên hệ: Bà Trịnh Thu Hằng, Chuyên viên phòng Quản lý du lịch, 

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, điện thoại: 0912.992.291./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Phạm Duy Phong 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ DU LỊCH 
 

Số:          /SDL-QLDL 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày      tháng 10 năm 2022 

V/v triển khai Hành trình tìm kiếm, 

quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản 

của 63 tỉnh thành Việt Nam 


		2022-10-12T16:02:09+0700


		2022-10-12T06:09:38-0300


		2022-10-12T16:33:16+0700


		2022-10-12T16:33:16+0700


		2022-10-12T16:33:16+0700




