
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STTTT-CNTT Hà Tĩnh, ngày      tháng  8   năm 2022 

V/v báo cáo về việc tham mưu ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển 

kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát Kế hoạch của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã 

hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-

TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; sau khi tổ chức rà soát, Sở 

Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau:  

Đến nay, mới chỉ có 1/22 Bộ, Ngành, cơ quan trung ương ban hành Kế 

hoạch triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg (Bộ Thông tin và Truyền thông), 

nên chưa có căn cứ, nội dung thực hiện Quyết định sô 411/QĐ-TTg của các 

ngành trên địa bàn để đưa vào Kế hoạch tổng thể của tỉnh. Vì vậy, Sở Thông tin 

và Truyền thông báo cáo và đề nghị UBND tỉnh cho tạm dừng việc hoàn thiện 

dự thảo kế hoạch và chờ kế hoạch của các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương ban 

hành trước. Khi có cơ bản kế hoạch của các Bộ, Ngành, Sở Thông tin và Truyền 

thông sẽ phối hợp với các sở ngành trên địa bàn tỉnh bổ sung nội dung liên quan, 

hoàn thiện dự thảo kế hoạch và trình UBND tỉnh xem xét ban hành. 

Trân trọng./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, CNTT4. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 
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