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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày       tháng    năm 2023 

 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; 

- Báo Hà Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh Hà Nam, VNPT Hà Nam, Viettel Hà Nam. 

 

Thực hiện Công văn số 65/BTTTT-CĐSQG ngày 09/01/2023 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá DTI 2022 

theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022; 

Để kịp thời thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 

2022 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở 

Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: 

1. Cung cấp thông tin, số liệu để phục vụ việc đánh giá mức độ Chuyển đổi 

số tỉnh Hà Nam năm 2022 gửi về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất 

ngày 06/02/2023. 

2. Cách thức thực hiện: Vào file “Phụ lục Cung cấp thông tin – Mức độ 

Chuyển đổi số => Mục Cơ quan phối hợp báo cáo => Chọn đơn vị thực hiện => 

Thực hiện cung cấp thông tin, số liệu => Lưu file đã cung cấp kèm văn bản gửi 

Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh vui 

lòng liên hệ về Sở Thông tin và Truyền thông (Bà Phạm Thị Dung - Phó Giám 

đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - 0978.288.779) để được 

hỗ trợ, hướng dẫn. 

Do đây là nội dung rất quan trọng để Bộ Thông tin và Truyền thông đánh 

giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2022. Do đó, đề nghị các đơn vị, 

địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện cung cấp các nội dung thuộc lĩnh vực 

quản lý của ngành, địa phương. Sau thời gian trên, nếu không nhận được thông 
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tin, số liệu, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp danh sách báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Ghi chú: Phụ lục Cung cấp thông tin - Chỉ số Chuyển đổi số được gửi kèm 

theo văn bản trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành đến các đơn vị; đồng 

thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền 

thông tại địa chỉ: https://stttt.hanam.gov.vn (Mục “Hệ thống văn bản -> Văn 

bản hướng dẫn”)./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 

 

https://stttt.hanam.gov.vn/
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