
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

  

Số:          /STTTT-CNTT 
 

V/v chuẩn bị nội dung trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Sóc Trăng năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày      tháng 3 năm 2019 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố  

                                                                                      tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại 

Công văn số 349/UBND-KT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc chuẩn bị nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng năm 2019; 

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan báo cáo sơ kết 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị 

khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững và hội nhập quốc tế. 

 Báo cáo những nội dung đã thực hiện theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 

16/10/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chương trình hành động số 12-

CTr/TU ngày 03/01/2017 của Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông 

tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 

 Tài liệu và mẫu báo cáo đính kèm được đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://sotttt.soctrang.gov.vn> Biễu 

mẫu báo cáo khảo sát.  

 Quý Cơ quan đơn vị gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

19/3/2019. File mềm (word) Quý cơ quan gửi về địa chỉ 

phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kính đề nghị Quý cơ 

quan, đơn vị vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền 

thông, điện thoại: 0299.3621919 để được hỗ trợ. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- P.TT-BC-XB (đưa thông tin lên Cổng); 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Văn Nhân 
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