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Bản đồ số Việt Nam 

 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 6 năm 2019 

 

 

         Kính gửi:  

- Các cơ sở lưu trú du lịch; 

- Các doanh nghiệp lữ hành - vận tải; 

- Các cơ sở dịch vụ du lịch; 

- Các khu, điểm du lịch. 

                                               

Triển khai Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du 

lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2015 theo Quyết định số 1671/QĐ-

TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Vũ Đức Đam tại công văn số 12709/VPCP-KGVX ngày 29/12/2018 của 

Văn phòng Chính phủ về việc tham gia thu thập dữ liệu Bản đồ số; Bộ văn hóa, 

Thể thao và Du lịch  đã có công văn số 2176/BVHTTDL-TCDL ngày 10/6/2019 

gửi đến các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về 

việc cung cấp dữ liệu phát triển Bản đồ số Việt Nam (có văn bản kèm theo). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ 

hành, vận tải, các khu điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh sử dụng 

điện thoại thông minh truy cập vào Google Play/App Store tải phần mềm 

“VNPOST Thu Thập Địa Chỉ” để đưa và cập nhật thông tin cơ bản về các cơ sở, 

doanh nghiệp lên Bản đồ số Việt Nam (vui lòng truy cập chi tiết hướng dẫn sử 

dụng mobile thu thập dữ liệu địa chỉ đăng tải trên website dulichhatinh.com.vn). 

Nhận được công văn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

- Trung tâm QBXT VHDL; 

- Hiệp hội du lịch; 

- Lưu: VT, VP. 

- Gửi bản giấy + điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Lê Trần Sáng 
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