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KẾ HOẠCH 
Tổ chức triển khai phương án xây dựng số hóa Điểm du lịch Nhị Thanh - 

Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc, thành phố Lạng Sơn   

 

Thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr-TU ngày 23/02/2018 của 

Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 

ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn; Kế hoạch số 135/KH - UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về 

thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 90/KH - UBND, ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về xây dựng và phát triển Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 - 2025; UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức 

triển khai phương án xây dựng số hóa Điểm du lịch Nhị Thanh - Tam Thanh, 

núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xây dựng hệ thống du lịch thông minh nhằm giải quyết và đáp ứng các 

nhu cầu tất yếu của khách du lịch, doanh nghiệp, và cơ quan quản lý nhà nước 

trong hoạt động du lịch hiện nay. Thông qua hệ thống du lịch thông minh tăng 

tính kết nối, sự tương tác giữa các đối tượng liên quan tới hoạt động du lịch, sẵn 

sàng cho phát triển du lịch thông minh từ đó nắm bắt các xu hướng và đề ra các 

giải pháp để phát triển du lịch trên địa bàn thành phô một cách toàn diện, đáp 

ứng yêu cầu của hoạt động du lịch tròng tình hình mới, góp phần thực hiện mục 

tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025 theo đúng tiến 

độ đề ra. 

 - Ứng dụng khoa học công nghệ số hóa Điểm du lịch Nhị Thanh - Tam 

Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông 

minh, góp phần thu hút khách tham quan, quảng bá du lịch của tỉnh, đồng thời 

phục vụ công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa. 

- Góp phần giải quyết các vấn đề thực trạng còn đang tồn tại của ngành du 

lịch nhằm tăng cường tiện ích và trải nghiệm dành cho khách du lịch, nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch. 

- Số hóa cơ sở dữ liệu du lịch, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tra 

cứu thông tin, cập nhật, chia sẻ dữ liệu góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch 

thông minh, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, phù hợp với xu thế phát triển 

du lịch trong thời đại công nghệ số. 



2 

 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về du 

lịch, di sản văn hóa, đảm bảo đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng ở 

mọi lúc, mọi nơi. 

2. Yêu cầu 

- Các nhiệm vụ triển khai phải bám sát Đề án phát triển du lịch thành phố 

Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Lựa chọn các giải pháp khả thi và phương thức huy động nguồn lực linh 

hoạt để thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch thông minh trên địa 

bàn thành phố. 

- Kêu gọi sự tham gia tích cực và chủ động của nhiều doanh nghiệp công 

nghệ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Khảo sát, thu thập thông tin 

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2022. 

- Địa điểm: Động Nhị Thanh, Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc, 

phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

- Nội dung: 

+ Khảo sát, đánh giá thực trạng địa điểm. 

+ Thực hiện nghiên cứu, sưu tầm, tổng hợp, xây dựng, phân loại các tài 

liệu, tư liệu qua nhiều thời kỳ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất 

lượng và giá trị lịch sử, giá trị di sản. 

+ Xác định vị trí và số lượng các điểm cảnh trong mỗi điểm du lịch cần số hóa. 

2. Xây dựng phương án số hóa Điểm du lịch Nhị Thanh - Tam Thanh, 

núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc 

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2022. 

- Nội dung:  

+ Chuẩn bị bài giới thiệu về các điểm du lịch sẽ quay phim, chụp ảnh đưa 

vào giới thiệu quảng bá trên ứng dụng app. 

+ Xây dựng kịch bản chi tiết triển khai thực hiện phương án. 

+ Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện. 

+ Họp xin ý kiến thông qua phương án xây dựng số hóa Điểm du lịch Nhị 

Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc. 

3. Thực hiện phương án 

- Thời gian thực hiện: Tháng 11- 12/2022. 

- Nội dung:  

+ Sử dụng các thiết bị chuyên dụng quay, chụp, hậu kỳ ảnh. 

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu. 

+ Đưa cơ sở dữ liệu lên app. 
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+ Đào tạo cán bộ vận hành, sử dụng ứng dựng app. 

4. Tổ chức chương trình công bố vận hành chính thức ứng dụng số 

hóa Điểm du lịch Nhị Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc 

trên app Smart Travel 

- Thời gian: Dự kiến tháng 01/2023 

- Nội dung: 

+ Tổ chức thông báo rộng rãi, công bố về vận hành chính thức ứng dụng 

số hóa điểm du lịch trên app Smart Travel. 

+ Tổ chức giới thiệu, quảng bá và hướng dẫn sử dụng ứng dụng app Smar 

Travel trên các phương tiện thông tin, trên trang page Thành phố Lạng Sơn - 

Thành phố Hoa Đào, tại các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng tiêu biểu; màn 

hình Led lớn trên địa bàn thành phố. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN   

Tổng kinh phí thực hiện: 1.245.700.000đ, trong đó ngân sách nhà nước: 

325.300.000đ, huy động xã hội hóa: 893.400.000đ (nguồn xã hội hóa do tổng 

công ty Viễn thông Mobifone hỗ trợ). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phương án xây dựng số 

hóa Điểm du lịch khu danh thắng Nhị Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành 

Nhà Mạc, thành phố Lạng Sơn và tổ chức thực hiện đạt kết quả. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện khảo sát 

điểm du lịch Nhị Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc. 

Là đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin để hoàn thiện hệ thống dữ liệu. 

Thường xuyên tham mưu kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị khác trong việc phối hợp thực hiện. 

Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố việc thu 

hút nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các nội dung Kế hoạch. 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xây dựng dự toán 

kinh phí thực hiện các nội dung được giao trong kế hoạch trình UBND thành phố 

xem xét, phê duyệt. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Căn cứ vào khả năng của ngân sách địa phương, tham mưu với UBND thành  

phố cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế 

hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan. 

Hướng dẫn các đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện thanh quyết toán 

theo quy định. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực huy động nguồn xã hội hóa để thực hiện các nội dung kế hoạch. 
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3. Trung tầm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Thực hiện biên soạn, thẩm định các nội dung bài viết giới thiệu về điểm du 

lịch Nhị Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc; chuẩn bị đảm bảo các 

điều kiện cơ sở vật chất cho công tác quay video, chụp ảnh số hóa. 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức thu thập, rà soát, cập 

nhật thông tin, cơ sở dữ liệu về điểm du lịch để hoàn thiện phương án số hóa điểm 

du lịch theo kế hoạch đề ra. 

Cử Hướng dẫn viên tham gia quay video, chụp ảnh số hóa đối với điểm du 

lịch Nhị Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc. 

4. Tổng công ty Viễn thông Mobifone 

Chủ trì xây dựng phương án triển khai số hóa Điểm du lịch Nhị Thanh - 

Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc tại địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Chủ trì xây dựng, cập nhật thông tin, dữ liệu về điểm du lịch Nhị Thanh - 

Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc theo yêu cầu của UBND thành phố 

Lạng Sơn. 

Xây dựng kịch bản quay phim, chụp ảnh và đưa vào ứng dụng số hóa đối 

với Điểm du lịch trên ứng dụng Smart Travel. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai phương án xây dựng số hóa điểm 

du lịch khu danh thắng Nhị Thanh - Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ 

trì và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện 

Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- TT. Thành ủy (b/c); 

- TT. HĐND TP (b/c);         

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Các phòng: VHTT, TCKH; 

- Trung tâm VH - TT TP; 

- Tổng công ty Viễn thông Mobifone; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP; CVVX; 

- Trang thông tin điện tử TP;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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