
D:\DATA\TRAVINH\1\vanbandi\2022\T5\17052022142027PM-01YkienPCTThienKehoachthuchienNQ09cuaBTVTUvechuyendoiso2025-

2030-D.doc 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

VĂN PHÒNG 
_______________ 

Số:       /TB-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện  
tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số 
tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  

_______________________ 

 

Ngày 16/5/2022, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Quỳnh Thiện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển 
đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư 
pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Sở Thông 
tin và Truyền thông báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-
NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà 

Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ý kiến phát biểu của đại biểu dự 
họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện kết luận như sau: 

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở: 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng 
UBND tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

1. Nghiên cứu, chia ra 02 giai đoạn thực hiện: giai đoạn 01 từ năm 2022 - 
2025, giai đoạn 02 từ năm 2025 - 2030. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có 

liên quan rà soát, cập nhật lại danh mục nhiệm vụ dự án và loại ra các nội dung đã 
thực hiện; các nội dung nào đã có bố trí vốn thì đưa vào giai đoạn 01 (2022 - 

2025), các nội dung chưa được bố trí vốn thì đưa sang giai đoạn 02 (2025 - 3030) 
và ghi rõ nguồn vốn (trung ương, địa phương, sự nghiệp, đầu tư công). 

2. Tổ chức làm việc, trao đổi thống nhất với các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin xác định thêm nhiệm vụ các doanh nghiệp tham 
gia chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề ra danh mục dự án đầu tư từ 

nguồn lực của doanh nghiệp, của xã hội. 

3. Sau khi rà soát, cập nhật lại danh mục nhiệm vụ dự án, Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan để thống nhất, trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU 

ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
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Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn 
Quỳnh Thiện, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để quý cơ quan, đơn vị 

biết, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- Như thành phần tham dự; 
- BLĐVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, Phòng CNXD. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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