
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.........../STTTT-BCVTCNTT 

V/v tuyên truyền, phổ biến văn bản nhắc 

nhở đầu tư, sử dụng ngân sách nhà nước 

cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

Sóc Trăng, ngày...........tháng 4 năm 2022 

  

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

tỉnh Sóc Trăng. 

Thực hiện Công văn số 639/BTTTT-THH ngày 28/02/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và hướng dẫn của 

Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 305/THH-QLĐT 

ngày 28/02/2022 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến văn bản nhắc 

nhở đầu tư, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số, 

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số, 

ngân sách nhà nước chi cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng được quan 

tâm, bố trí. Để tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số bảo đảm hiệu quả, 

khoa học, phòng tránh sớm các tiêu cực. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Văn bản số 639/BTTTT-

THH và các văn bản tại Phụ lục kèm theo tại đơn vị, địa phương mình, chú trọng 

truyền thông trên hệ thống cổng thông tin điện tử; đài truyền thanh...(gửi kèm theo 

Văn bản số 639/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong các đơn vị, địa phương 

quan tâm phối hợp, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải); 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Nhân 
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