UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số:1229 /SKHĐT-NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 13 tháng 5 năm 2022

V/v mời họp thẩm định Báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ
thống phục vụ du lịch thông minh

Kính gửi:
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Các Sở : Tài chính , Thông tin và Truyền
thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số
1338/TTr-SVHTTDL ngày 09/5/2022 về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư dự án Hệ thống phục vụ du lịch thông minh;
Để có cơ sở tham mưu UBND Tỉnh , Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời đại
diện đơn vị đến dự họp để thảo luận nội dung trên như sau:
1. Thời gian: 1 buổi, vào lúc 8 giờ, ngày 18 tháng 5 năm 2022.
2. Địa điểm: Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung và tài liệu
cho các ngành dự họp như sau:
3.1. Báo cáo cụ thể sự cần thiết đầu tư (có phương án đề xuất hình thức
thuê máy chủ và phần mềm từ doanh nghiệp); sự phù hợp với định hướng chuyển
đổi số của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời rà
soát sự trùng lấp, nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa dự án Hệ thống phục vụ du lịch
thông minh với dự án Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng dữ liệu mở Tỉnh.
3.2. Địa điểm thực hiện dự án: Báo cáo sự phù hợp về địa điểm đặt máy
chủ và các điểm đặt Kiosk tra cứu thông tin.
3.3. Suất vốn đầu tư: Đề nghị tham khảo thêm bảng báo giá của các đơn vị
ngoài tỉnh, các dự án tương tự trong cả nước để làm căn cứ so sánh đề xuất.
3.4. Các tài liệu khác (nếu có).
Rất mong các đơn vị tham dự đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Sở;
- Lưu: VP, NV. pvv
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