
UBND TỈNH PHÚ YÊN  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /STTTT-CNTT 

V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình, 

dự thảo Quyết định của Thủ tướng về Chiến 

lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 

Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 - Các sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

   

Thực hiện Công văn số 864/UBND-KGVX ngày 08/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo Tờ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông, 

dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 598/BTTTT-

THH ngày 04/3/2021) về việc xin ý kiến góp ý lần 2 dự thảo Tờ trình, dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, 

theo đó Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo các văn bản sau: 

1. Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược 

phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030; 

2. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát 

triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030; 

3. Báo cáo xây dựng chiến lược  

Dự thảo các văn bản nêu trên được đính kèm theo công văn này và đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ 

https://sotttt.phuyen.gov.vn/wps/portal/Home/vanban 

Để hoàn thiện dự thảo dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ nói trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Qúy cơ quan, đơn vị 

góp ý kiến và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/3/2021 để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

Rất mong các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CNTT (D+S). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tỷ Khánh 
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