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TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2018

V/v: Mời tham gia quảng cáo trên Bản đồ

"HO CHI MINH CITY TOURIST MAP"
Kính gửi: Lãnh đạo Quý Cơ quan, Doanh nghiệp
Những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế
Việt Nam. Năm 2017 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn, xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế then chốt của đất nước và
phát triển du lịch là định hướng chiến lược trong nền kinh tế-xã hội của đất nước.
Trung tâm Thông tin du lịch là cơ quan trực thuộc Tổng cục Du lịch, có nhiệm vụ : thông tin,
truyền thông; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du
lịch; nghiên cứu khoa học; thông tin khoa học, môi trường; và thống kê du lịch.

Thời gian qua , các ấn phẩm

, bản đồ và báo điện tử

www.vietnamtourism.com;

www.vietnamtourism.gov.vn mà chúng tôi quản trị đã phát huy hiệu quả trong việc cung cấp thông
tin nhanh chóng, kịp thời, phản ánh trung thực, toàn diện diễn biến hoạt động của ngành du lịch Viê ̣t
Nam.
Chào đón năm mới 2018, Ban Biên tập Trung tâm Thông tin du lịch chú trọng sản phẩm phục vụ
cho du lịch, với sự cộng tác của các chuyên gia về Bản đồ , chúng tôi tái bản lần III Bản đồ du lịch
TP. Hồ Chí Minh : “HO CHI MINH CITY TOURIST MAP” Chi tiết xin vui lòng tham khảo tại
www.designtitc.com/mapanpham
Kính mời Quý Cơ quan, Doanh nghiệp tham gia quảng cáo, giới thiệu hình ảnh, dịch vụ của đơn
vị trên Bản đồ “HO CHI MINH CITY TOURIST MAP” phát hành vào quý II-2018
Rất hân hạnh được hợp tác và đồng hành cùng Quý Cơ quan, Doanh nghiệp
Kính chúc Quý Cơ quan, Doanh nghiệp luôn thành công!
Trân trọng!
Trung tâm Thông tin du lịch
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