
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SVHTTDL-QLDL Cần Thơ, ngày          tháng       năm 2022 

V/v triển khai Kế hoạch chuyển đổi 

số thành phố Cần Thơ đến năm 

2025, định hương đến năm 2030 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Hiệp hội Du lịch thành phố; 

- Các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch phát 

triển du lịch số giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 

2025, định hương đến năm 2030; 

Nhằm triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 và các nền tảng số hỗ trợ trong hoạt động du 

lịch của Tổng cục Du lịch, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và 

doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch triển khai đến quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để biết 

thông tin và nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số 

thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hương đến năm 2030 tại Kế hoạch số 

241/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021; các nền tảng số hỗ trợ trong hoạt 

động du lịch của Tổng cục Du lịch như: ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam 

Travel; ứng dụng Nền tảng Quản trị và kinh doanh du lịch; Hệ thống Cơ sở dữ 

liệu du lịch Việt Nam; Trang vàng Du lịch Việt Nam; Hệ thống vé điện tử (tích 

hợp hóa đơn điện tử); Phát triển Thẻ du lịch thông minh;... 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin đến quý cơ quan, doanh 

nghiệp./. 

 (Đính kèm Quyết định số 172/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 01 năm 

2022; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021) 

                                                                            
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLDL.Tín  

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Thị Thanh Thúy   
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