
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  

tại Thông báo số 02-TB/BCĐCĐS 

Ninh Thuận, ngày          tháng  12  năm 2022 

 

Kính gửi:   

 - Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước. 

 

Thực hiện Thông báo số 02-TB/BCĐCĐS ngày 24/11/2022 kết luận của 

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển 

đổi số; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (gửi kèm); 

Trưởng ban Điều hành chuyển đổi số có ý kiến như sau: 

1. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số và chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh tại Thông báo số 02-TB/BCĐCĐS; các sở, ban, ngành, địa 

phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng, ban hành Kế 

hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2023 của ngành, lĩnh vực, địa phương để 

triển khai thực hiện, trong đó cần xác định được 01 hoặc 02 nội dung (hoặc chủ 

đề) cụ thể để tập trung chỉ đạo, quyết tâm triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả 

nổi bật cho cơ quan, địa phương. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan Thường trực Ban Điều 

hành chuyển đổi số tỉnh) rà soát, xây dựng báo cáo đánh giá tình hình, kết quả 

thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022; dự thảo Kế hoạch của Ban chỉ đạo 

chuyển đổi số năm 2023; gửi về Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh trước ngày 

15/12/2022 để xem xét, báo cáo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đảm bảo theo 

đúng thời gian quy định. 

Tham mưu Ban Điều hành chuyển đổi số thông báo phân công nhiệm vụ 

cụ thể đối với từng thành viên Ban điều hành để có cơ sở đôn đốc, giám sát việc 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BCĐ CĐS tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Điều hành CĐS; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 
 
 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Quốc Nam 
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