
 

Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

 

Ngày 30/8/2022, Sở Nội vụ có Văn bản số 1613/SNV-CCHC&VTLT về 

việc hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 

năm 2030”; sau khi nghiên cứu, rà soát, Sở Thông tin và Truyền thông thống 

nhất với dự thảo Đề án và có thêm ý kiến như sau: 

Tại Phụ lục 2 kèm theo Đề án, đề nghị bổ sung một số văn bản mới: 

- Công văn số 2553/UBND-NC2 ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về việc 

Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Tĩnh; 

- Công văn số 4205/UBND-NC2 ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về việc 

công bố và triển khai sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; 

- Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Công văn số 4492/UBND-NC2 ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về việc 

chủ trương triển khai thử nghiệm Cổng dữ liệu dùng chung tỉnh; 

- Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Thúc đẩy 

phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 
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Dương Văn Tuấn 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /STTTT-CNTT 

V/v góp ý dự thảo Đề án “Đẩy mạnh Cải cách 

hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025,  

định hướng đến năm 2030” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 9 năm 2022 
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