
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:             /STTTT-BCVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày      tháng 5 năm 2021 
V/v triển khai Công văn số 1273/BTTTT-

TTCS 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)  

 

 

Kính gửi:   

 - Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

       

 Thực hiện Công văn số 1981/UBND-KGVX ngày 11/5/2021 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực CNTT, trong đó có nội 

dung giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Văn bản số 1273/BTTTT-

TTCS ngày 27/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn 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); 

Trong thời gian Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu UBND 

tỉnh xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để quản lý tập trung các đài 

truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông, bản tin điện tử công 

cộng và các phương tiện thông tin cơ sở khác trên đia bàn, Sở Thông tin và Truyền 

thông Phú Yên xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, nghiên cứu (tài liệu 

đính kèm) để triển khai đối với đơn vị mình khi đầu tư các đài truyền thanh cấp xã 

ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông, bản tin điện tử công cộng và các 

phương tiện thông tin cơ sở khác trên đia bàn.  

Các đơn vị có thể truy cập Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền 

thông tại địa chỉ https://sotttt.phuyen.gov.vn/wps/portal/Home/vanban để tải bản 

mềm tài liệu hướng dẫn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 

các đơn vị có liên quan nghiên cứu, áp dụng trong công tác quản lý hoạt động 

thông tin cơ sở và đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Phòng VH&TT các Huyện, TX, TP;  

- Trung tâm VH-TT&TT-TH các Huyện, TX, TP;  

- Các phòng: TTBCXB, CNTT; 

- Lưu: VT, BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Tỷ Khánh 

 

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