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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1597/SGDĐT-GDTrH&CN-TX Bình Thuận, ngày 07 tháng 7 năm 2022 

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch 

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến năm 2030” 

 

           
K nh g i   

- Các Sở, ban ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường Đại học Phan Thiết. 

Thực hiện Công văn số 478/BGDĐT-CNTT ngày 16/02/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg 

ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Ch nh phủ. 

Để có cơ sở tham mưu và hoàn chỉnh nội dung Kế hoạch Triển khai thực 

hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin  và chuyển đổi số trong 

giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” (viết tắt là 

Dự thảo) trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ 

quan và địa phương có ý kiến góp ý về nội dung Dự thảo. Nội dung góp ý g i về Sở 

Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục chuyên nghiệp – 

Giáo dục thường xuyên) bằng văn bản và qua thư điện t : 

phonggdtrh.sobinhthuan@moet.edu.vn vào trước ngày 20/7/2022. Sau thời gian 

trên, Sở Giáo dục và Đào tạo không nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan và 

địa phương thì xem như đã đồng ý. 

Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan và địa 

phương./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Lưu VT, GDTrH&CN-TX (L02). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

         Nguyễn Thị Toàn Thắng 

 


		2022-07-07T17:25:12+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Toàn Thắng<thangntt@sgddt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-07-08T08:47:50+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận<sgddt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




