
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:          /STTTT-CNTT 

V/v cho ý kiến về nội dung 

triển khai đô thị thông minh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

   - Các Sở, ngành: Công an tỉnh, Xây dựng, Giao thông 

Vận tải, Y tế, Giáo dục - Đào tạo; 

   - UBND TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, 

huyện Nghi Xuân. 

 

Thực hiện Văn bản số 187/UBND-PC1 ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh 

về việc nghiên cứu, tham mưu nội dung triển khai đô thị thông minh (có văn bản 

gửi kèm theo); Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan cho ý kiến về 

các nội dung triển khai đô thị thông minh, cụ thể như sau: 

1. Các sở, ngành ở trên cho ý kiến về sự cần thiết triển khai và đề xuất các 

nội dung triển khai liên quan ngành, lĩnh vực phụ trách. Ngoài ra, Sở Xây dựng, 

Sở Giao thông Vận tải cho thêm ý kiến về các quy định và hướng dẫn của ngành 

(nếu có) liên quan đến việc triển khai đô thị thông minh. 

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã ở trên cho ý kiến về sự cần thiết, 

khả năng sẵn sàng triển khai thực tế tại địa phương; đề xuất các nội dung cần ưu 

tiên triển khai và khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn khi triển khai trên địa bàn 

của mình. 

Văn bản trả lời đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

25/01/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 
 

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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