
             UBND TỈNH SÓC TRĂNG  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:………../STTTT-KHTC 

V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Sóc Trăng, ngày         tháng          năm 2019 

 

Kính gửi: - Văn phòng UBND tỉnh; 

         - Các Sở, Ban ngành; 

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh, 

                                                        tỉnh Sóc Trăng. 
 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 

2016-2020; 

Căn có Thông tư 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông 

tin giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Công văn số 2092/BTTTT-KHTC ngày 28/6/2019 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình 

mục tiêu CNTT năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 2699/VP-VX ngày 03/7/2019 của Văn phòng UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp 

các sở ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện năm 

2019 và xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ 

thông tin năm 2020, 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng Dự thảo Báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 và Kế hoạch thực hiện Chương trình 

mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020, đính kèm chi tiết. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các Quý cơ quan nghiên cứu, 

đóng góp ý kiến cho Báo cáo, Dự thảo Kế hoạch trên và gửi về Sở tổng hợp 

chậm nhất ngày 19/7/2019. Đến hết thời hạn trên Sở chưa nhận được ý kiến góp 

ý của Quý đơn vị xem như thống nhất với nội dung dự thảo. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan. 

Thông tin liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính, số điện thoại 

02993.621252, email nbtuyen@soctrang.gov.vn ./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Văn Nhân 

mailto:nbtuyen@soctrang.gov.vn
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