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     Kính gửi: Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

 

Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2020, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành. 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và ý 

kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh gửi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

đối với dự thảo Kế hoạch nêu trên. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến và gửi về Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh trước ngày 29/7/2020 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trường hợp các đồng chí cần có thêm thời gian để nghiên cứu, đề nghị phản hồi 

bằng văn bản về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được biết. 

(Dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2020, được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh tại địa chỉ vpub.soctrang.gov.vn; mục “Góp ý dự thảo văn bản của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng”)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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