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Triển khai thực hiện Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 21/8/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 

lần thứ 8 năm 2023; Công văn số 21/CV-BTC ngày 08/02/2023 của Ban Tổ chức 

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 về việc triển khai các nhiệm vụ 

tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. 

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma 

Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới” diễn ra từ ngày 10/3/2023 đến 14/3/2023 tại 

thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh Đắk Lắk. Đây là chuỗi 

sự kiện văn hóa, du lịch gắn liền với kinh tế góp phần quảng bá thương hiệu cà phê 

Việt Nam nói chung và cà phê tỉnh Đắk Lắk nói riêng ra thế giới; là dịp để các 

doanh nghiệp, nhà chuyên môn trong và ngoài nước gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm về 

sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhà 

nông và doanh nghiệp; thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, giao lưu 

văn hóa, thu hút đầu tư, du khách trong nước và ngoài nước. 

 Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ quy tụ rất đông đại 

biểu, du khách trong và ngoài nước đến với tỉnh Đắk Lắk. Đây là cơ hội để giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk và tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch 

đến du khách và các nhà đầu tư du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của Việt Nam nói chung. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố hỗ trợ tuyên 

truyền Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sâu rộng đến với người 

nhân, du khách trong và ngoài nước với các nội dung sau: 

1. Đề nghị hỗ trợ tuyên truyền về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 

năm 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://lehoicaphe.vn; 

https://mydaklak.vn; http://daktip.vn. 

2. Tuyên truyền, giới thiệu 18 hoạt động chính thức trong Lễ hội Cà phê 

Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 trên các Cổng thông tin của địa phương (có các 

hoạt động kèm theo). 

 3. Giới thiệu chương trình Tour du lịch phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 

lần thứ 8 năm 2023 đến các đơn vị kinh doanh du lịch tại địa phương tuyên truyền 

chào bán và quảng bá rộng rãi đến đến với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt 

http://lehoicaphe.vn/
https://mydaklak.vn/
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xây dựng các chương trình du lịch gắn với cà phê, sinh thái, văn hóa, mạo hiểm phục 

vụ Lễ hội của tỉnh Đắk Lắk trong dịp này (có chương trình Tour du lịch phục vụ Lễ 

hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 gửi kèm). 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn sự phối hợp 

hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tổ chức Lễ hội (b/c); 

- HHDL Đắk Lắk (ph/); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLVH, VP Sở; 

- Lưu: VT, QLDL.         
 Nguyễn Thụy Phương Hiếu 
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