
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 

   
 Số: 4312/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mộc Châu, ngày 31 tháng 12 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 
Xây dựng bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 

huyện Mộc Châu 

 

Căn cứ Kế hoạch 1926/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND huyện về 

việc thực hiện Đề án Phát triển du lịch huyện Mộc Châu giai đoạn 2021-2025; 
Kế hoạch số 1796/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND huyện Mộc Châu về 

ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển du lịch huyện Mộc Châu giai 
đoạn 2021 - 2025. 

UBND huyện Mộc Châu ban hành Kế hoạch xây dựng bản đồ du lịch 
tương tác thông minh 3D/360 huyện Mộc Châu, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đem đến cho du khách những trải nghiệm du lịch mới mẻ, hiện đại 
thông qua công nghệ hình ảnh 360 độ vô cùng chân thực và sắc nét. 

- Nâng cao công tác quảng bá du lịch huyện Mộc Châu, khẳng định tầm 
phát triển của huyện thông qua việc ứng dụng các công nghệ cao trong công tác 
xúc tiến, quảng bá du lịch. 

- Xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ 
quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai xây dựng bản đồ du lịch tương tác 

thông minh 3D/360 huyện Mộc Châu, đảm bảo hoàn thành xây dựng và bắt đầu 
đưa vào sử dụng từ tháng 4/2022. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Xây dựng và triển khai phần mềm “Bản đồ Du lịch tương tác thông 
minh 3D/360 huyện Mộc Châu” với các nội dung sau: 

+ Phầm mềm mô tả chi tiết toàn cảnh 14 địa điểm du lịch hấp dẫn của 
huyện Mộc Châu và Vân Hồ, trong đó huyện Mộc Châu 11 địa điểm, huyện Vân 

Hồ 3 địa điểm (có danh sách chi tiết các địa điểm kèm theo). 

+ Phần mềm sử dụng các hình ảnh 3D, tích hợp các thông tin giới thiệu; 
cho phép du khách tham quan các khu du lịch, di tích lịch sử, lễ hội văn hóa theo 

hình thức thực tế ảo; trải nghiệm tổng thể bản đồ du lịch huyện Mộc Châu và có 
thể trực tiếp chọn các điểm du lịch theo mong muốn; được trải nghiệm cảm giác 

đứng trong không gian ảo là các điểm du lịch được tái hiện bằng công nghệ 3D 
hiện đại với kích thước thực, đọc các thông tin giới thiệu về các địa điểm du 

lịch, hoặc thông tin về mỗi hiện vật. Phần mềm được tích hợp 03 ngôn ngữ: 
tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.  

- Về mặt quản lý nhà nước: cơ quan quản trị có thể quản lý và bảo mật 
thông tin, có thể thực hiện chỉnh sửa, cập nhật nội dung; phần mềm thống kê 
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được số lượng truy cập của người dùng tới mỗi địa điểm du lịch, qua đó cơ quan 
quản trị có thể đánh giá được mức độ ấn tượng, sự thu hút của điểm du lịch đối 

với du khách. 

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

- Tháng 1/2022: Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “xây 
dựng Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 huyện Mộc Châu”. Phối hợp 

với nhà thầu lựa chọn những vị trí có góc quay đẹp, tiến hành quay chụp, tổng 
hợp những nội dung giới thiệu hấp dẫn về cảnh quan và hiện vật tại 14 địa điểm. 

- Tháng 2/2022 đến tháng 3/2022: nhà thầu tiến hành xây dựng Bản đồ du 
lịch tương tác thông minh 3D/360 huyện Mộc Châu. 

- Tháng 4/2022:  

+ Bắt đầu triển khai chạy thử nghiệm phần mềm.  

+ Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về Bản đồ du lịch tương tác thông minh 
3D/360 huyện Mộc Châu trên cổng Thông tin điện tử của huyện, các webside, 

group của Ban quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu, trên hệ thống phát thanh 
- truyền hình của huyện; trên mạng xã hội: facebook, zalo, trên đài truyền hình 

Việt Nam, các báo, đài trong cả nước. 

IV. KINH PHÍ: 919.000.000đ (chín trăm mười chín triệu đồng) sử dụng 
từ nguồn ngân sách hỗ trợ của dự án Great. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung xây dựng Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 
huyện Mộc Châu.  

- Chủ trì thực hiện thanh, quyết toán kinh phí xây dựng Bản đồ du lịch 
tương tác thông minh 3D/360 huyện Mộc Châu từ nguồn hỗ trợ của dự án Great, 

đảm bảo các quy định tài chính của dự án Great. 

2. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn, Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp xây dựng, thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu để xây dựng Bản 
đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 huyện Mộc Châu.  

- Chủ trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Bản đồ du lịch tương tác thông 
minh 3D/360 huyện Mộc Châu đến người dân, du khách trong và ngoài nước. 

- Chịu trách nhiệm vận hành, quản lý Bản đồ sau khi hoàn thành nghiệm thu. 

- Vận động nguồn xã hội hóa từ các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyền 

truyền, quảng bá trên Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 để bổ sung các 
địa điểm, mở rộng Bản đồ. 

- Hàng năm, đề xuất kinh phí để duy trì vận hành, bổ sung, mở rộng Bản đồ. 

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo huyện ủy 

Thẩm định nội dung, thông tin về các địa điểm được giới thiệu trên Bản đồ 
du lịch tương tác thông minh 3D/360 huyện Mộc Châu.     
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4. Các cơ quan, đơn vị; UBND xã, thị trấn; Doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ du lịch trên địa bàn 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp bài thuyết 
minh tại điểm, thông tin, chia sẻ dữ liệu, số liệu liên quan để triển khai thực hiện 
các nội dung của Kế hoạch. 

- Quán triệt, tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động về Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 huyện Mộc Châu.   

Trên đây là Kế hoạch xây dựng bản đồ du lịch tương tác thông minh 
3D/360 huyện Mộc Châu./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thườn trực HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VH (50 bản). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoa 
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