
UBND TỈNH PHÚ YÊN  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-CNTT 

V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ 

điện tử - Quý III năm 2020 

Phú Yên, ngày         tháng 8 năm 2020 

 

 Kính gửi:    

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Viettel Phú Yên; 

- VNPT Phú Yên; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

 

Thực hiện Công văn số 3039/BTTTT-THH ngày 11/8/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III 

năm 2020. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy 

đủ, chính xác các thông tin, số liệu liên quan đến phát triển Chính phủ điện tử 

quý III năm 2020, với biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử - Sở Thông tin và Truyền thông - http://sotttt.phuyen.gov.vn, chuyên mục 

HỆTHỐNG VĂN BẢN -> VĂN BẢN CỦA SỞ, cụ thể như sau:  

- Các Sở, ban, ngành báo cáo theo Biểu mẫu số 01; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo theo Biểu mẫu số 02; 

- Viettel Phú Yên báo cáo theo Biểu mẫu số 03; 

- VNPT Phú Yên báo cáo theo Biểu mẫu số 04; 

- Trung tâm CNTT&TT báo cáo theo Biểu mẫu số 05. 

Báo cáo số liệu của Qúy cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông trước ngày 03/9/2020; tệp báo cáo chi tiết dạng Word và Excel gửi về địa 

chỉ thư điện tử: huynhnhattruong@phuyen.gov.vn (đ/c Huỳnh Nhật Trương, 

điện thoại 0257.3821982).  

Đề nghị Qúy cơ quan, đơn vị phối hợp báo cáo đảm bảo thời gian quy 

đinh./.  

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- Phòng VH&TT các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, CNTT (Tr). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Tỷ Khánh 
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