
UBND TỈNH CAO BẰNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /STTTT-BCVTCNTT  Cao Bằng, ngày             tháng 11 năm 2021 

V/v cung cấp số liệu đánh giá mức độ ứng dụng 
CNTT, phát triển CQĐT và đánh giá chỉ số CĐS 

cấp tỉnh năm 2021 

  

 

Kính gửi: 

  

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 25/12/ 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng 

dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển Chính quyền điện tử (CQĐT) của 
cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Thực hiện Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ thông 
tin và Truyền thông về 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 triển khai thu thập, tổng hợp số liệu phục vụ 

Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử 
năm 2021 và Đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh năm 2021.  

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cung cấp số liệu 
tại phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành cung cấp thông tin tại Phụ lục I. 

2. UBND các huyện, thành phố cung cấp thông tin tại Phụ lục II. 

3. Văn phòng UBND tỉnh cung cấp thông tin tại Phụ lục III. 

4. Sở Công thương cung cấp thông tin tại Phụ lục IV. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin tại Phụ 
lục V. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin tại Phụ lục VI. 

(Mẫu biểu 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”) 

Số liệu các đơn vị xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

25/11/2021 để tổng hợp.  
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Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi chi tiết, xin liên hệ: Phòng Bưu 

chính viễn thông – Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, điện 
thoại: 0918.536.818 (gặp bà Huyền).  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên (VB điện tử); 

- GĐ; PGĐ (đ/c Tuệ); 

- Trung tâm CNTT-TT; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 
Dương Nông Tuệ 
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