
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STTTT-CNTT 
V/v triển khai thử nghiệm thống kê, 

đo lường chỉ số kinh tế số của tỉnh 

Sóc Trăng, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 4349/VP-VX ngày 

20/8/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thử 

nghiệm thống kê, đo lường chỉ số kinh tế số của tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ cung cấp 

các thông tin và số liệu cụ thể như sau: 

1. Cung cấp các thông tin, số liệu theo biểu mẫu số liệu phục vụ thống kê 

chỉ tiêu kinh tế số (đính kèm biểu mẫu), biểu mẫu điện tử tải về tại địa chỉ: 

sotttt.soctrang.gov.vn/ Biểu mẫu báo cáo khảo sát. 

2. Thời điểm lấy số liệu: Năm 2020. 

3. Đối với các chỉ tiêu số liệu trên các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý về 

những thuận lợi, khó khăn trong quá trình cung cấp số liệu. 

Các cơ quan, đơn vị vui lòng gửi số liệu và ý kiến góp ý cho dự thảo Bộ chỉ 

tiêu thống kê, đo lường kinh tế số về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất 

ngày 27/9/2021. File mềm vui lòng gửi về: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn. 

Thông tin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền 

thông. Số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện 

thoại: 0299.3621919. 

Nơi nhận: 
- Danh sách đính kèm; 

- Phòng TTBCXB (đăng tải); 

- Lưu:VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Nhân 
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