
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-BCVT 

V/v tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác với 

Viettel về chuyển đổi số 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày         tháng 7 năm 2022 

 

 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh 
 

 

 

Thực hiện Thông báo số 193/TB-UBND ngày 6/6/2022 Kết luận giao ban 

Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 25 tháng 5 năm 2022, trên cơ sở nhiệm vụ được 

giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Viettel Hà Tĩnh, cùng các 

đơn vị liên quan rà soát và xin ý kiến Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

Đội (Viettel) để hoàn thiện nội dung Dự thảo "Thoả thuận Hợp tác chiến lực về 

chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030" (Kèm 

theo). 

Để chuẩn bị tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác, Sở Thông tin và Truyền 

thông kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung sau:  

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông và Viettel Hà Tĩnh chuẩn bị kịch bản, chương trình, thành phần và 

các điều kiện để tổ chức Lễ ký kết tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Thời gian: Buổi chiều, ngày 26/7/2022 (theo Chương trình công tác tháng 

7 của UBND tỉnh). 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Văn phòng UBND tỉnh 

xin ý kiến các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh về nội dung Dự thảo hợp tác; phối 

hợp với Viettel Hà Tĩnh xin ý kiến Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

Đội nếu có các nội dung bổ sung, điều chỉnh vào Dự thảo Hợp tác. Đảm bảo 

thống nhất giữa 02 bên trước khi tổ chức Lễ ký kết. 

Rất mong sự quan tâm, xem xét của UBND tỉnh./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Viettel Hà Tĩnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, BCVT1. 

 

GIÁM ĐỐC                                                                                                         

 

 

 
 

Đậu Tùng Lâm 
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