
UBND TỈNH NINH THUẬN 
BAN ĐIỀU HÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /BĐHCĐS-KTTH 

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh 

Ninh Thuận, ngày          tháng  5  năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

 

Thực hiện Công văn số 03-CV/BCĐCĐS ngày 29/4/2022 của Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số tỉnh về báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai công tác 

chuyển đổi số (đã gửi Sở Thông tin và Truyền thông); 

Trưởng ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền 

thông (Cơ quan Thường trực Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh) chủ trì, phối 

hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chuyển đổi 

số trên địa bàn tỉnh thống nhất theo mẫu Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền 

thông; xây dựng biểu số liệu kèm theo để theo dõi, đánh giá chi tiết kết quả triển 

khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

2. Rà soát nội dung Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh năm 2022, điều chỉnh, 

bổ sung phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định số 27/QĐ-

UBQGCĐS, ngày 15/3/2022 về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc 

gia chuyển đổi số năm 2022; trong đó, lưu ý công tác truyền thông về Ngày 

chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10 hàng năm theo Quyết định số 505/QĐ-

TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Phối hợp khảo sát hoạt động của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn 

thể và Hội đồng nhân dân để chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyển đổi số. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Điều hành CĐS; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. NV 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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