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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 4762  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2019 

V/v báo cáo số liệu về phát triển 
Chính phủ điện tử quý IV/2019 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

   

 Thực hiện Công văn số 4045/BTTTT-THH ngày 13/11/2019 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện 
tử quý IV/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
chỉ đạo như sau: 

 Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu tại Công văn trên, 
cụ thể: 

 1. Dự thảo Báo cáo về hiện trạng triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chung 
về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử; gửi UBND tỉnh 
trước ngày 30/11/2019. 

 2. Chủ động xây dựng Báo cáo về hiện trạng triển khai các nhiệm vụ được 
giao riêng tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày  07/3/2019 của Chính phủ về một 
số nhiệm vụ trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định 
hướng đến 2025; gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và báo cáo UBND tỉnh 
trước ngày 20 hàng tháng.  

 3. Chỉ đạo cán bộ đầu mối phụ trách sử dụng hệ thống báo cáo ứng dụng 
công nghệ thông tin của tỉnh chủ động cập nhật, gửi báo cáo trên Hệ thống báo 
cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện 
tử theo quy định. 

 (Công văn số 4045/BTTTT-THH được gửi kèm theo qua eOffice). 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TC, KHĐT, NV, KHCN; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KGVX, KTCN, KTTH, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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