
 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:........../STTTT-CNTT 
V/v đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch hành 

động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP 

ngày 07/3/2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày.........tháng 4 năm 2019 

     Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

- Thành viên Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử; 

tỉnh sóc trăng. 

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

văn số 1011/VP-VX ngày 18/3/2019 về việc giao Sở Thông tin và Truyền thông 

phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch 

hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019 – 2020, định hướng đến 2025, 

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch hành động 

thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Nội dung 

chi tiết Dự thảo Kế hoạch và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của 

Chính phủ được đăng tải tại website Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc 

Trăng theo địa chỉ: http://www.sotttt.soctrang.gov.vn (mục Góp ý dự thảo văn 

bản). 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên 

cứu, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch nêu trên và gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông trước ngày 08/4/2019 để Sở tổng hợp và hoàn chỉnh Dự thảo Kế 

hoạch trình UBND tỉnh. Bản mềm góp ý đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi vào 

hộp thư điện tử: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn (sau thời gian trên nếu Quý 

cơ quan không có văn bản đóng góp ý kiến xem như thống nhất với Dự thảo Kế 

hoạch). 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin 

và Truyền thông  – ĐT: 02993.621919 – Email: 

phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn. 

Nơi nhận:  

   - Như trên;  

   - Lưu: VT, CNTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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