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V/v góp ý Dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh 

thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 6 năm 2020 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Ngày 14/5/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1101/SKHĐT-TH về 

việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; sau khi nghiên cứu Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 và các văn bản liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông cơ bản 

đồng ý mới nội dung Báo cáo và có thêm một số ý kiến như sau: 

1. Gộp mục (e) Về dịch vụ viễn thông (ở trang 95) vào mục (f) Thông tin và 

truyền thông (ở trang 96) và viết gọn lại, vì lĩnh vực viễn thông thuộc ngành Thông 

tin và Truyền thông. 

2. Tại mục 8.2 mục tiêu phát triển ngành TTTT (trang 371): Thiếu mục tiêu về 

nhóm ngành xuất bản và báo chí, đề nghị xem xét bổ sung. 

3. Tại mục (ii) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong 

hoạt động kinh tế, xã hội; xây dựng xã hội điện tử (trang 372): Đề nghị sửa cụ từ “xã 

hội điện tử” thành “xã hội số”, vì công nghệ điện tử đang phát triển theo hướng công 

nghệ số, các thành phần “Đô thị thông minh”, “Kinh tế số” đang từng bước định hình 

nên “Xã hội số”. 

4. Tại Phần thứ Hai, Mục IV 1.2. Lộ trình phát triển hệ thống đô thị của Hà 

Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 2050 (trang 389 - 391): Đề nghị định 

hướng và chuẩn bị hạ tầng cho phát triển đô thị thông minh từ giai đoạn 2021-2025; 

đến 2030 phải hình thành các Khu đô thị thông minh của tỉnh. 

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp đủ các tài liệu liên quan 

và góp ý tại các văn bản: số 195/STTTT-VP ngày 23/3/2018, số 453/STTTT-VP ngày 

11/6/2018, số 14/STTTT-CNTT ngày 07/01/2019 và số 129 /STTTT-CNTT ngày 

22/02/2019, số 248/STTTT-CNTT ngày 26/3/2019, số 283/STTTT-CNTT ngày 

08/4/2019, số 707/STTTT-CNTT ngày 07/8/2019, số 1154/STTTT-CNTT ngày 

27/12/2019, số 204/STTTT-CNTT ngày 28/02/2020 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư 

phối hợp với đơn vị tư vấn tổng hợp vào quy hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 

 

https://hscvstttt.hatinh.gov.vn/sotttt/vbdi.nsf/str/9459D04CB04C5E004725851C002AEBE7?OpenDocument
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