
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-CNTT 

V/v góp ý dự thảo Đề cương Nghị quyết về 

phát triển Chính quyền điện tử, chính 

quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số  

Hà Tĩnh, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông 
 

Thực hiện Thông báo số 186/TB-BTTTT ngày 20/12/2019 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 11/12/2019; Chương 

trình công tác năm 2020 của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông Hà Tĩnh xây dựng dự thảo Đề cương Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh 

về phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế 

số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 (có dự thảo Đề cương 

Nghị quyết kèm theo). Để việc xây dựng Nghị quyết bảo đảm chất lượng, phù 

hợp với các chủ trương, chính sách của Trung ương về ứng dụng và phát triển 

CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh kính đề nghị Viện Chiến lược 

Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và góp ý một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Về cấu trúc tổng thể Đề cương. 

2. Hỗ trợ nội dung phần B (Xu hướng chuyển đổi số, phát triển chính phủ 

số, đô thị thông minh và kinh tế số) 

3. Gợi ý các mục tiêu cụ thể; 

4. Góp ý thêm về nhiệm vụ và giải pháp. 

5. Hỗ trợ, cung cấp cho Sở một số tài liệu có liên quan trong xây dựng 

Nghị quyết. 

Kính đề nghị quý Viện quan tâm hỗ trợ và có ý kiến trả lời trước ngày 

15/5/2020 để Sở hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trân trọng! 

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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