
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:............./STTTT-TTCNTTTT       

V/v nâng cấp nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ 

liệu tỉnh Sóc Trăng (trục LGSP tỉnh)  

phiên bản 2.0 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày............tháng  6  năm 2022 

 

Kính gửi: 

-  Sở, ngành tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

- Ban Quản lý dự án 1; 

- Ban Quản lý dự án 2; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn, 

       tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-STTTT ngày 28/12/2021 về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu (Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng) gói thầu số 

09: Nâng cấp Hệ thống LGSP tỉnh Sóc Trăng thuộc dự án Nâng cấp bổ sung nền 

tảng Chính phủ điện tử theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0; 

Nâng cấp, tích hợp, xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ Chính 

quyền điện tử và Đô thị thông minh; 

Căn cứ kế hoạch triển khai số 2740/TTKD ST-ĐHNV ngày 30/12/2021 của 

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông về kế hoạch triển khai Gói thầu số 9: Nâng 

cấp Hệ thống LGSP tỉnh Sóc Trăng; 

Để đảm bảo tiến độ triển khai gói thầu đúng theo Kế hoạch đã đề ra, Sở 

Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện nâng cấp nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ 

liệu tỉnh Sóc Trăng (trục LGSP tỉnh) lên phiên bản 2.0, bắt đầu từ 20 giờ 00 

phút ngày 01/07/2022 (thứ Sáu) đến 20 giờ 00 phút ngày 03/07/2022 (Chủ 

nhật). Do đó, trong khoảng thời gian này các hệ thống thông tin dùng chung của 

tỉnh sẽ bảo trì để phục vụ việc nâng cấp. 
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Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị được 

biết, sắp xếp công việc trong thời gian hệ thống bảo trì. Mọi vấn đề cần trao đổi 

liên hệ đ/c Trương Gia Bảo, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, số điện 

thoại: 0911 823829./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TTCNTTTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Văn Nhân 
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