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Số:  3211 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  14 tháng 8 năm 2018 

V/v góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá 
tình hình ứng dụng CNTT 6 tháng 
đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

Sau khi xem xét Công văn số 850/STTTT-CNTT ngày 31/7/2018 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất họp Ban Chỉ đạo về ứng dụng công 
nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh có ý 
kiến như sau: 

- Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết bằng văn bản, các đơn vị thành viên Ban Chỉ 
đạo góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết, gửi Sở Thông tin và Truyền thông 
trước ngày 17/8/2018 để tổng hợp. 

- Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trình Trưởng 
Ban Chỉ đạo trước ngày 20/8/2018 để xem xét, ban hành. 

 (Gửi kèm theo dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ 
thông tin 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 
năm 2018 qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- TV Ban Chỉ đạo UDCNTT (QĐ số 1871/QĐ-
UBND); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX,TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LHH). 
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