
 

UBND TỈNH B NH THU N 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc 
 

       S       /SVHTTDL-QLDL 
  V/v thông báo hoạt động Cổng Thông tin 

     du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận 

 

Bình Thuận, ngày 22  tháng 4 năm 2022 

 

 
 

 

 
 

 

                        Kính gửi   

                                        - Các Sở, ban, ngành và đoàn thể; 

                                         - Các huyện, thị xã và thành ph ; 

    - Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 
 

Ngày 12/ /2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Lễ công 

b  và đưa vào vận hành Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận và ứng 

dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động. 
 

Để Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận phát huy được hiệu quả 

thông tin, quảng bá và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động được sử dụng 

rộng rãi trong tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo và đề nghị 

các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thị xã, thành ph , doanh nghiệp du lịch được 

biết và hỗ trợ thông báo, tuyên truyền đến các tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, nhân dân địa phương và khách du lịch, 

tạo thuận lợi trong việc truy cập, tra cứu thông tin và hình ảnh về du lịch Bình Thuận. 
 

Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận truy cập tại địa chỉ  

https://muinevietnam.vn; ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động từ khóa 

là: Binhthuan Tourism; hoặc quét mã QR để truy cập trên 2 nền tảng như sau  
 

     Google Play (Android)                                 App Store (IOS) 
 

                          
                        

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự quan tâm, ph i hợp và 

hỗ trợ của quý Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành ph , doanh nghiệp du 

lịch trong tỉnh. 
 

Trân trọng./. 

 
 

 
 

                                                                                                     GIÁM ĐỐC                                                                      
 - Như trên; 

 - GĐ, PGĐ Sở; 

 - Trung tâm TTXTDL;         

    - Lưu  VT, QLDL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

             Bùi Thế Nhân                                                  
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