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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
_________________ 

Số:            /UBND-CNXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày         tháng 5 năm 2022 
V/v thực hiện Văn bản số 10/BC-UBQGCĐS ngày 

13/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
 
                      

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh;  
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 16/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 10/BC-

UBQGCĐS ngày 13/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo chuyên 
đề tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số (đính kèm); 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để phối hợp, 
tổ chức triển khai thực hiện nội dung khoản 6 Văn bản nêu trên của Bộ Thông 

tin và Truyền thông.   

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các cơ quan có 
liên quan tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                      
- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- Như trên;                                                                                        
- BLĐVP UBND tỉnh; 
- Ban TCD-NC; 
- Phòng: KT, NN; 
- Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, Phòng CNXD.      

     TL. CHỦ TỊCH 

     KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 

 

 
 
 

 
 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-05-16T16:30:09+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Nguyễn Lê Thế Minh<nltminh@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-05-16T16:31:32+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-17T09:54:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-17T09:54:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-17T09:55:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




