
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /STTTT-BCVTCNTT 

V/v rà soát, cung cấp số liệu phục vụ  

đánh giá DTI. 

Cao Bằng, ngày          tháng 5 năm 2022 

Kính gửi:    

- Viễn thông Cao Bằng;    

- Vietttel Cao Bằng; 

- MobiFone Cao Bằng; 

   - Chi nhánh FPT Cao Bằng; 

   - Bưu điện tỉnh Cao Bằng. 

Thực hiện Công văn số 1164/VP-VX ngày 26/5/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về triển khai công văn số 1907/BTTTT-THH ngày 24/5/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi 

số của bộ, ngành, địa phương, quốc gia (DTI) theo QĐ số 922/QĐ-BTTTT ngày 

20/5/2022  phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và của quốc gia”, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan 

cung cấp số liệu về hạ tầng kỹ thuật của xã hội và hạ tầng kỹ thuật trong cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh tại phụ lục kèm theo cụ thể như sau: 

1. Các Doanh nghiệp viễn thông cung cấp thông tin tại Phụ lục VI. 

2. Bưu điện tỉnh Cao Bằng cung cấp thông tin tại Phụ lục VII. 

Do thời gian yêu cầu báo cáo số liệu gấp nên Sở Thông tin và Truyền thông 

kính đề nghị Quý đơn vị khẩn trương cung cấp số liệu gửi Sở về trước ngày 

03/6/2022, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ Email: pqlcntt@caobang.gov.vn để 

kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ.  

Biểu mẫu báo cáo số liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở 

Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ mục “Thông báo - 

Hướng dẫn”.  

Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi chi tiết, liên hệ: Phòng Bưu chính 

viễn thông – Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 

0263.859.899 (gặp bà Huyền).  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Nông Tuệ 
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