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CUỘC THI  KHÁT VỌNG VIỆT NAM 

ĐƯA PHAN THIẾT TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH  

MICE VÀ WELLNESS HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI NĂM 2045 

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, 

Thông báo số 223-TB/VPTU, ngày 03/11/2021 của Thường trực Tỉnh ủy thống nhất 

chủ trương tổ chức Cuộc thi, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc 

thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và 

Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Lựa chọn được ý tưởng, sáng kiến xuất sắc, khả thi từ các tổ chức, cá nhân 

khắp nơi trên thế giới để quy hoạch phát triển, đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du 

lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng (viết tắt là du 

lịch MICE) và du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe (viết tắt là du lịch Wellness) hàng 

đầu thế giới.  

- Quảng bá, truyền thông về thành phố Phan Thiết - Bình Thuận - Việt Nam và 

NovaWorld Phan Thiết, siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe đang hình thành với 

những tiện ích hàng đầu đạt chuẩn phục vụ du lịch MICE, du lịch Wellness tạo nên 

một điểm đến mới sáng tạo của thế giới trong thế kỷ 21.  

- Khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường theo mục tiêu được đề ra tại Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và xây dựng thương hiệu du lịch Việt trở thành 

thương hiệu toàn cầu; kích hoạt mạnh mẽ du lịch Phan Thiết - Bình Thuận, góp phần 

vào chiến lược phát triển và tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia 

phát triển. 

II. THÔNG TIN CUỘC THI 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đơn vị tài trợ: Tập đoàn Novaland. 

- Đơn vị tư vấn hỗ trợ và thực hiện: Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị 

Quốc tế (FSC). 

1. Đối tượng, thời gian, địa điểm 

1.1. Đối tượng dự thi 

- Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân trên phạm vi toàn cầu mong muốn 

được đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng (trừ các thành viên là đại 
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diện của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và gia đình của đại diện Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo và các đơn vị tổ chức chương trình). 

  - Độ tuổi tham dự: Từ 18 tuổi trở lên. 

1.2. Thời gian, địa điểm 

- Tổ chức công bố cuộc thi: Tháng 9/2022. 

- Thời hạn tham gia dự thi: Tháng 9/2022 - Tháng 6/2023. 

- Công bố kết quả vòng sơ loại: Tháng 7/2023. 

- Tổ chức lễ công bố kết quả vòng chung khảo và trao giải: Tháng 9/2023. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trong nước và quốc tế trước, trong và sau 

cuộc thi: Từ tháng 8/2022. 

- Địa điểm trao giải: Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

2. Nội dung Cuộc thi 

- Đưa ra các ý tưởng, giải pháp đột phá, khả thi giúp Phan Thiết trở thành thành 

phố du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới. 

- Hình thức thi: Thí sinh có thể chọn chủ đề du lịch MICE hoặc du lịch Wellness 

hoặc cả 2 nhưng phải tách làm 02 bài dự thi riêng biệt cho mỗi chủ đề. Bài dự thi 

phải ghi rõ chủ đề dự thi và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh (khuyến 

khích bài thi sử dụng song ngữ tiếng Việt - tiếng Anh). Bài thi được nộp qua website 

của Ban Tổ chức.  

- Thí sinh tham gia dự thi thực hiện bài thi cho mỗi chủ đề gồm 2 phần: 

+ Phần 1: Chọn câu trả lời đúng cho 02 câu hỏi trắc nghiệm. 

+ Phần 2: Góp ý hoặc trình bày những ý tưởng mang tính khả thi, trong đó nêu 

cụ thể các ý tưởng, cách thức, nguồn lực, giải pháp, lộ trình... về du lịch MICE hoặc 

du lịch Wellness hoặc cả 2 nhằm giúp “Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE 

và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”.  

3. Cơ cấu giải thưởng 

3.1. Nhóm giải thưởng chính 

- Nhóm 1: Giải đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE hàng đầu thế 

giới năm 2045.  

- Nhóm 2: Giải đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch Wellness hàng đầu 

thế giới năm 2045.  

Tổng cộng có 40 giải thưởng dành cho thí sinh tham gia dự thi 02 nhóm chủ đề. 

Mỗi nhóm chủ đề gồm 20 giải thưởng như sau: 

+ 01 giải đặc biệt: 01 tỷ đồng. 

+ 01 giải nhất: 700 triệu đồng.  

+ 01 giải nhì: 500 triệu đồng.  
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+ 01 giải ý tưởng xuất sắc nhất về tính truyền thông quảng bá hiệu quả: 230 

triệu đồng.  

+ 01 giải ý tưởng xuất sắc nhất về tính sáng tạo khả thi: 230 triệu đồng.  

+ 01 giải ý tưởng xuất sắc nhất về tính hiệu quả và phát triển bền vững: 230 

triệu đồng. 

+ 14 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 23 triệu đồng. 

3.2. Giải thưởng rút thăm may mắn 

- Sở hữu kỳ nghỉ tại NovaWorld Phan Thiết. Các quy định/quy chế/thể lệ liên 

quan đến việc sử dụng kỳ nghỉ này sẽ do Tập đoàn Novaland và/hoặc đơn vị vận 

hành, quản lý khu nghỉ dưỡng quy định và người trúng giải thưởng này cam kết tuân 

thủ các quy định khi sử dụng giải thưởng. 

- Tất cả các đối tượng tham gia dự thi có đăng ký trên website: 

phanthietmicewellness.com đều được rút thăm trúng thưởng, được giám sát minh 

bạch và công bố công khai trên Website. 

- Cơ chế giải rút thăm may mắn được quy định cụ thể tại thể lệ của chương 

trình. 

4. Cách thức tham gia Cuộc thi 

- Đăng ký dự thi: thí sinh vào website http://phanthietmicewellness.com, 

nhấn nút Đăng ký tài khoản dự thi và điền đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, 

email, số điện thoại và địa chỉ. Sau khi đăng kí tài khoản dự thi, Thí sinh sẽ trực tiếp 

thi trắc nghiệm và nộp bài tại Website.  

- Thực hiện bài thi: 

+ Phần trắc nghiệm: thực hiện hai câu hỏi trắc nghiệm của Ban tổ chức. 

+ Phần ý tưởng: thí sinh đăng tải bài thi lên website theo hướng dẫn của Ban tổ 

chức theo thời hạn nộp bài dự thi. Trong thời gian 24 tiếng sau khi thí sinh hoàn 

thành nộp bài, Ban tổ chức sẽ gửi thư xác nhận tự động đến hộp thư cá nhân của thí 

sinh. 

(Website Cuộc thi sẽ chính thức mở sau Lễ công bố Cuộc thi ngày 10/09/2022). 

5. Quy trình chấm thi 

- Bước 1: Bài thi được chuyển cho bộ phận tiếp nhận, lọc các bài thi theo 2 

nhóm chủ đề. 

- Bước 2: Với mỗi chủ đề, bài thi được gửi đến Ban Tổ chức, Ban Giám khảo 

tương ứng. 

+ Phần trắc nghiệm: Theo đáp án công bố từ Ban Tổ chức, mỗi câu tương 

đương 5 điểm. 

+ Phần ý tưởng: Mỗi bài thi được chấm bởi 3 - 5 chuyên gia ngẫu nhiên, mỗi 

chuyên gia chấm điểm độc lập. 

http://phanthietmicewellness.com/
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- Tổng điểm của mỗi bài thi bằng: Điểm phần trắc nghiệm + trung bình cộng 

điểm của các chuyên gia chấm phần ý tưởng. 

- Bước 3: Trên cơ sở điểm số của tất cả giám khảo, chọn lọc ra các giải thưởng 

với cơ cấu 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ý tưởng xuất sắc, và 14 giải 

khuyến khích (cho mỗi chủ đề) trình Ban Tổ chức thông qua, trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, công nhận. 

- Bước 4: Tổ chức lễ tổng kết và trao giải. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG GẮN VỚI CUỘC THI 

1. Tổ chức Lễ công bố Cuộc thi:  

  - Cơ quan thực hiện: Tập đoàn Novaland, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội 

nghị Quốc tế (FSC).                                

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa 

phương liên quan. 

- Thời gian: Ngày 10/09/2022. 

- Địa điểm: Centara Mirage Resort Phan Thiết. 

- Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến. 

- Thành phần tham dự: 

+ Quốc tế: các chuyên gia, nhà nghiên cứu quốc tế; các cơ quan đại diện ngoại 

giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các cơ quan lãnh sự, Văn phòng 

Kinh tế - Văn hóa - Thương mại các nước tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố 

Đà Nẵng; các hiệp hội doanh nghiệp các nước, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở 

nước ngoài.  

 + Trong nước: Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo các địa phương; một số cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài; các hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp tiêu biểu 

trong nước và quốc tế; một số chuyên gia, nhà nghiên cứu về văn hóa du lịch trong 

nước và quốc tế, các hãng thông tấn, báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế có 

cơ quan thường trú tại Việt Nam. 

2. Triển lãm ảnh (việc tổ chức được thực hiện theo tình hình thực tế tại địa 

phương)  

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan phối hợp: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Tập đoàn Novaland và các sở, 

ngành, địa phương liên quan. 

- Thời gian: Trong khuôn khổ Lễ công bố Cuộc thi. 

- Địa điểm: Xung quanh khu vực tổ chức Lễ công bố Cuộc thi. 

- Thành phần tham dự: khách mời VIP. 

3. Tổ chức chương trình City tour “Hành trình trải nghiệm Phan Thiết” 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết. 
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- Cơ quan phối hợp: Tập đoàn Novaland, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các 

sở, ngành, địa phương liên quan. 

- Thời gian: Sau Lễ công bố Cuộc thi (ngày 11/9/2022). 

- Địa điểm: Các địa điểm du lịch nổi tiếng của Phan Thiết. 

4. Lễ hội đếm ngược kết hợp biểu diễn nghệ thuật, ánh sáng và thời trang 

đón chào năm mới (hướng đến tổ chức định kỳ hàng năm - có kế hoạch và chương 

trình chi tiết riêng). 

- Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

 - Cơ quan thực hiện: Tập đoàn Novaland, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội 

nghị Quốc tế (FSC).                                

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa 

phương liên quan. 

- Thời gian: Đêm 31/12/2022. 

- Địa điểm: NovaWorld Phan Thiết hoặc quảng trường Nguyễn Tất Thành. 

5. Lễ hội ẩm thực quốc tế  

  - Cơ quan thực hiện: Tập đoàn Novaland, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội 

nghị Quốc tế (FSC).                                

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa 

phương liên quan. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, các sở, 

ngành, địa phương liên quan và Tập đoàn Novaland. 

- Thời gian: Tháng 4/2023. 

- Địa điểm: Dự án NovaWorld Phan Thiết (Quảng trường và Công viên biển 

Miami Bikini Beach). 

- Nội dung: 

+ Mời đại diện du khách một số quốc gia trên thế giới và 63 tỉnh, thành của Việt 

Nam tham gia lễ hội để quảng bá, giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc sắc. 

+ Các hoạt động ẩm thực đường phố. 

+ Hội chợ trưng bày, quảng bá và giới thiệu những dòng nước mắm ngon, lâu 

đời và đặc biệt của Phan Thiết nói riêng và toàn Việt Nam nói chung. 

6. Tuần lễ thể thao quốc tế (có kế hoạch và chương trình chi tiết riêng). 

6.1 Hoạt động Festival quốc tế về Yoga  

  - Cơ quan thực hiện: Tập đoàn Novaland, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội 

nghị Quốc tế (FSC).                                

- Thời gian: tháng 7 hoặc tháng 8/2023. 

- Địa điểm: NovaWorld Phan Thiết. 

- Quy mô: Khoảng 500 khách mời bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, lực 

lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, các câu lạc bộ Yoga thuộc tỉnh Bình Thuận; 
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cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh; khách du lịch nghỉ dưỡng tại 

NovaWorld Phan Thiết.  

6.2. Giải Marathon quốc tế  

- Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

  - Cơ quan thực hiện: Tập đoàn Novaland, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội 

nghị Quốc tế (FSC).                                

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan. 

- Thời gian: tháng 7 hoặc tháng 8/2023. 

- Địa điểm: NovaWorld Phan Thiết. 

- Chủ đề: Bảo vệ môi trường biển vì nền du lịch xanh và bền vững. 

- Quy mô đối tượng tham dự: Khoảng 1.000 người, gồm cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng đoàn viên thanh niên và sinh viên tỉnh Bình Thuận, cộng đồng người 

nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Bình Thuận, khách du lịch, vận động viên bán 

chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. 

6.3. Giải Golf hữu nghị Quốc tế  

- Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

  - Cơ quan thực hiện: Tập đoàn Novaland, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội 

nghị Quốc tế (FSC).                                

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa 

phương liên quan, Hiệp hội Du lịch tỉnh. 

- Thời gian: tháng 7 hoặc tháng 8/2023. 

- Địa điểm: Sân Golf GPA Ocean, NovaWorld Phan Thiết. 

- Quy mô - đối tượng tham dự: Giải đấu hữu nghị, khoảng 80-100 người, gồm 

lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan lãnh sự, đại diện lãnh đạo một số 

doanh nghiệp tiêu biểu trong nước và quốc tế, vận động viên chuyên nghiệp trong 

nước và quốc tế.  

7. Lễ trao giải chung kết cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết 

trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” và 

Hội thảo quốc tế chuyên đề về du lịch MICE và Wellness (có kế hoạch và chương 

trình chi tiết riêng). 

  - Cơ quan thực hiện: Tập đoàn Novaland, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội 

nghị Quốc tế (FSC).                                

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa 

phương liên quan, Hiệp hội Du lịch tỉnh. 

- Thời gian: Dự kiến tháng 9/2023. 

- Địa điểm: Centara Mirage Resort Mui Ne, Phan Thiết hoặc Novaworld Phan 

Thiết. 

- Số lượng khách mời dự kiến: 250 - 300 khách. 
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- Hình thức: Hội thảo kết hợp trực tiếp và trực tuyến với hai nhóm chủ đề về du 

lịch MICE và Wellness được tổ chức dưới hình thức luân phiên hoặc 2 phiên song 

song. 

- Thành phần tham dự:  

+ Quốc tế: Các cơ quan đại diện, cơ quan lãnh sự các nước, các tổ chức quốc tế, 

văn phòng kinh tế - văn hóa các nước tại Việt Nam, các chuyên gia, nhà nghiên cứu 

quốc tế, các Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiêp nước ngoài. 

 + Trong nước: Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo các địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và một số 

doanh nghiệp tiêu biểu trong nước và quốc tế tại Việt Nam, diễn giả, nhà nghiên cứu, 

các chuyên gia, các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, sức khỏe 

trong nước và quốc tế tại Việt Nam, các hãng thông tấn, báo chí, truyền thông trong 

nước và quốc tế có cơ quan thường trú tại Việt Nam. 

 

Mọi thông tin về Cuộc thi, xin vui lòng truy cập Website 

(phanthietmicewellness.com) hoặc liên hệ qua Email: eventfsc@gmail.com để được 

hỗ trợ các nội dung liên quan. 

 

Trân trọng./ 

mailto:eventfsc@gmail.com

