
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:  1067 /STTTT-CNTT 

V/v cử cán bộ tham gia tập huấn và tiếp 

nhận ứng dụng  phần mềm CSDL thông tin 

KTXH tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày  22  tháng 11 năm 2019 

   

Kính gửi:  

 - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Y tế; 

Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi 

trường; Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Giáo dục và Đào tạo; Giao thông Vận tải; 

 - Cục Thống kê tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

 - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

 - Văn phòng điều phối NTM tỉnh;  

 - Liên minh HTX tỉnh. 

     

Thực hiện Chương trình CNTT quốc gia và Quyết định của UBND tỉnh về 

việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 

2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xây dựng phần mềm và đưa vào 

thử nghiệm, ứng dụng từ tháng 12/2019.  

Để đảm bảo tổ chức vận hành có hiệu quả, phục vụ tốt công tác báo cáo, 

thống kê trực tuyến thông tin KTXH của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ chuyên trách CNTT và cán bộ trực tiếp phụ 

trách báo cáo chỉ tiêu KTXH tham gia tập huấn và làm đầu mối tiếp nhận ứng 

dụng phần mềm. Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cử 03 cán bộ gồm: Đại 

diện Lãnh đạo phòng Tổng hợp, 01 cán bộ trực tiếp phụ trách công tác tổng hợp 

báo cáo KTXH của các sở ban ngành và cán bộ chuyên trách CNTT (thời gian 

tập huấn sẽ thông báo sau).  

Danh sách cán bộ gửi về Sở trước ngày 26/11/2019 để tổng hợp. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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