
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-KGVX 
V/v triển khai các văn bản  

thuộc lĩnh vực CNTT 

Phú Yên, ngày       tháng 5 năm 2021 

  

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Tiếp nhận các văn bản: Công văn số 1273/BTTTT-TTCS ngày 27/4/2021 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tính năng 

kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp 

tỉnh (Phiên bản 1.0); Công văn số 923-CV/VPTU ngày 27/4/2021 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; 

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ các văn bản nêu trên chủ trì, 

phối hợp các ngành chức năng liên quan để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tổ 

chức thực hiện (gửi kèm); trình UBND tỉnh trong tháng 5/2021./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ TTTT; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Thảo); 

- PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu); 

- Lưu: VT, KGVX (Dg). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Châu 
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