
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-BCVTCNTT 

V/v cung cấp số liệu phục vụ đánh giá               

chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng        năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan: Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh Hà Nam; Cục Thống kê tỉnh; Cục Thuế 

tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; Báo Hà Nam; 

Bưu điện tỉnh Hà Nam. 

 

Thực hiện Công văn số 1736/UBND-KGVX ngày 16/6/2020 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg  ngày 03/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030"; 

Căn cứ Công văn số 5066/BTTTT-THH ngày 23/12/2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi 

số cấp tỉnh; 

Để kịp thời thực hiện đánh giá chỉ số chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2020 

báo cáo UBND 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 chỉ số Chuyển đổi 

số tỉnh Hà Nam năm 2020 gửi về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất 

ngày 15/01/2021. 

2. Cách thức thực hiện: Vào file “Phụ lục Cung cấp thông tin - Chỉ số 

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, liên 

hệ về Sở Thông tin và Truyền thông (Bà Phạm Thị Dung, Phó Trưởng phòng 

BCVT-CNTT, điện thoại: 0978.288.779; ông Đỗ Văn Trinh, chuyên viên phòng 

BCVT-CNTT, điện thoại: 0916.862.333) để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

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

giá chỉ số chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2020. Do đó, đề nghị các cơ quan, 
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đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện cung cấp các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý 

của ngành, địa phương. 

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

theo văn bản trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đến các cơ quan, 

đơn vị; đồng thời được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Thông tin 

và Truyền thông tại địa chỉ: http://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 

 

http://stttt.hanam.gov.vn/

		2021-01-13T09:44:13+0700


		2021-01-13T10:47:45+0700


		2021-01-13T10:47:45+0700


		2021-01-13T10:47:45+0700


		2021-01-13T10:47:45+0700




