
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:               /STTTT-BCVT&CNTT 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban 

hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số 

tỉnh Bình Thuận 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Thuận, ngày       tháng 12 năm 2022 

           

    Kính gửi:  

                                            - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

                 - Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

                 - Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

                                                   - Các Trường: Cao đẳng Y tế; Cao đẳng Bình Thuận; 

Cao đẳng Cộng đồng; 

                                        - Cục Thuế tỉnh;  

                                        - Ngân hàng nhà nước tỉnh; 

                                        - Cục Thống kê; 

                     - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                            - Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1282/KH-UBND ngày 

04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; trên cơ sở nội dung Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 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 đã xây dựng “Dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá 

Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận” gồm các nội dung như sau: 

- Đối với Sở, ban, ngành cấp tỉnh áp dụng bộ chỉ số đánh giá tại (Phục lục I).  

- Đối với huyện, thành phố, thị xã áp dụng bộ chỉ số đánh giá  tại (Phục lục II).  

- Đối với xã, phường, thị trấn áp dụng bộ chỉ số đánh giá tại (Phục lục III).  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý  

“Dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận”.  

Văn bản góp ý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/12/2022 để 

tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành và bắt đầu áp dụng từ năm 2023 (kèm theo 

Quyết định số 922/QĐ-BTTTT và dự thảo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, Quyết 

định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận). 
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý kiến cho dự 

thảo Quyết định nêu trên./. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng BCVT&CNTT; 

- Lưu: VT, BCVT&CNTT.S. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Thành Công 
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