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                               Kính gửi: 

 - Các sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Hiệp hội du lịch tỉnh. 

                                   

Thực hiện Quyết định số 381/QĐ-BTTTT ngày 28/02/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển 

và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch; Công văn số 

124/UBND-VP6 ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai nền tảng số 

về quản trị và kinh doanh du lịch. 

Sở Du lịch đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 

381/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển và sử 

dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch. Trân trọng đề nghị 

Quý cơ quan, đơn vị và Hiệp hội du lịch tỉnh tham gia đóng góp ý kiến để hoàn 

thiện nội dung Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành (gửi 

kèm dự thảo Kế hoạch theo công văn này). 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Du lịch trước ngày 15/4/2022, đồng 

thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: haiqt.dl@ninhbinh.gov.vn để tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Bùi Văn Mạnh 
 

V/v góp ý dự thảo Triển khai thực hiện Kế 

hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về 

thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số 

quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch 
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