
UBND  TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /STTTT- CNTT&BCVT 
V/v tổng hợp số liệu kinh phí thực hiện ứng 
dụng công nghệ thông tin, hệ thống truyền 

thanh cơ sở trên địa bàn 

  
Tuyên Quang, ngày      tháng 5  năm 2022 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển 

đổi số tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số 

tỉnh Tuyên Quang năm 2022; 

Để có số liệu phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tháng 5 năm 

2022, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành 

phố tổng hợp số liệu kinh phí đầu tư, mua sắm thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin, đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở của Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố trong năm 2021 và dự toán được phê duyệt năm 2022, cụ thể như sau: 

STT Nội dung nhiệm vụ 
Đơn vị 

thực hiện 

Kinh phí sử 

dụng/được cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

1      

2      

….      

Số liệu tổng hợp gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 19/5/2022, 

đông thời gửi file dữ số liệu qua Email: htplan.tttt@tuyenquang.gov.vn. 

Mọi vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông 

(qua đồng chí Hồ Thị Phương Lan – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thông tin 

và Bưu chính viễn thông. Điện thoại: 0915.160.266). 

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Ban giám đốc; 
- Lưu: VT, CNTT&BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiến 

 

mailto:htplan.tttt@tuyenquang.gov.vn

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-11T16:52:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Văn Hiến<nvhientttt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-12T07:57:00+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Thông tin và Truyền thông<thongtintt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-12T07:57:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Thông tin và Truyền thông<thongtintt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-12T07:57:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Thông tin và Truyền thông<thongtintt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




