UBND TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 193 /STTTT-CNTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 09 tháng 3 năm 2021

V/v hỗ trợ thực hiện phiếu khảo sát phục vụ
đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội doanh nghiệp tỉnh.
Thực hiện Công văn số 225/THH-TTDVCTT ngày 04/3/2021 của Cục
Tin học hóa về việc hỗ trợ thực hiện phiếu khảo sát phục vụ đánh giá Chỉ số
chuyển đổi số cấp tỉnh 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị
phối hợp cung cấp thông tin Phiếu khảo sát phục vụ điều tra xã hội nhằm thực
hiện đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh với nội dung cụ thể như sau:
- Hình thức khảo sát trực tuyến tại địa chỉ: https://dti.gov.vn/;
- Thời hạn lấy phiếu khảo sát: trước ngày 15/03/2021;
- Đối tượng khảo sát cụ:
STT

Tên đơn vị

ĐVT

Số lượng

Đối tượng cung
cấp thông tin

1

Hội doanh nghiệp tỉnh

Phiếu

10

Doanh nghiệp

2

Các Sở, ban, ngành

Phiếu

Mỗi đơn vị
01 phiếu

Công chức, viên
chức

3

UBND các huyện, thị
xã, thành phố

3.1

UBND Tp.Tuy Hòa

Phiếu

04

Người dân

3.2

UBND Tx. Sông Cầu

Phiếu

04

Người dân

3.3

UBND Tx. Đông Hòa

Phiếu

04

Người dân

3.4

UBND các huyện: Phú Phiếu
Hòa, Tuy An, Đồng
Xuân, Tây Hòa, Sơn
Hòa, Sông Hinh.

03

Người dân

- Chi phí cho việc cung cấp và xử lý thông tin phiếu khảo sát: Cục Tin
học hóa sẽ có hỗ trợ theo đúng định mức của nhà nước quy định;
- Thông tin liên hệ: Ông Mai Thanh Hải, Cục Tin học hóa, điện thoại:
0936.229.099; thư điện tử: mthai@mic.gov.vn.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp và báo cáo kết
quả thực hiện để Sở tổng hợp báo cáo Cục Tin học hóa./.
(kèm theo Công văn số 225/THH-TTDVCTT ngày 04/3/2021
của Cục Tin học hóa)
Nơi nhận:
- Như trên;

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Cục Tin học hóa;
- Lãnh đạo Sở (b/cáo);
- Lưu: VT, CNTT(HPhg).

Lê Tỷ Khánh

