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Kính gửi: Hội Tin học tỉnh Hà Tĩnh 

Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình công tác năm 2021, 

trên cơ sở vai trò, chức năng của Hội tin học tỉnh Hà Tĩnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông mời Hội phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

1. Rà soát, kiểm chứng thông tin, số liệu báo cáo đánh giá mức độ xây dựng 

Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020, thời 

hạn hoàn thành trong trước ngày 05/02/2021. 

2. Rà soát, kiểm chứng thông tin, số liệu báo cáo đánh giá mức độ xây dựng 

Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021, thời 

hạn hoàn thành trước 15/12/2021. 

3. Rà soát, đánh giá, báo cáo mức độ công khai minh bạch thông tin trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021, 

thời hạn hoàn thành: 

- Báo cáo đánh giá Quý I: Trước 31/3/2021; 

- Báo cáo đánh giá Quý II: Trước 30/6/2021; 

- Báo cáo đánh giá Quý III: Trước 30/9/2021; 

- Báo cáo đánh giá năm 2021: Trước 15/12/2021. 

Căn cứ các nội dung ký kết phối hợp, Hội Tin học tỉnh Hà Tĩnh có trách 

nhiệm tổ chức triển khai 03 nhiệm vụ nêu trên một cách khoa học, chính xác, đúng 

tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng 

Công nghệ thông tin    

Giao Phòng Công nghệ thông tin hướng dẫn, cung cấp tài liệu, biểu mẫu; 

kiểm tra và tổ chức công bố xếp hạng mức độ xây dựng Chính quyền điện tử, mức 

độ công khai minh bạch thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu bố trí kinh phí 

cho Hội Tin học tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở, Phòng CNTT; 

- Kế toán Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 
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