
     UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 Số:        /STTTT-BCVT&CNTT Bình Thuận, ngày      tháng 8 năm 2022  

V/v góp ý Thỏa thuận hợp tác chiến 

lược về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 

2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 
 

                                        Kính gửi:   

                                                        - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

           - Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

                                                     - Các trường: Cao đẳng y tế, Cao đẳng nghề;  

Cao đẳng cộng đồng; 

                       - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2675/UBND -TTTT ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh 

về ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 giữa 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Chi 

nhánh Viettel Bình Thuận dự thảo “Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số 

giai đoạn 2022 – 2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân đội” (đính kèm). 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định, Sở Thông tin và 

Truyền thông xin gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên 

cứu góp ý dự thảo thỏa thuận nêu trên để tham mưu UBND tỉnh ký thỏa thuận hợp 

tác chiến lược với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội,. 

Bản thỏa thuận hợp tác theo hướng chỉ đưa ra nội dung mang tính chất 

khung, không nêu nội dung chi tiết. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông trước ngày 20/8/2022 để Sở hoàn chỉnh dự thảo thỏa thuận hợp tác, tham 

mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định .  

Rất mong các Sở, ngành quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chi nhánh Viettel Bình Thuận;  
- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Phòng và TT CNTT; 

- Lưu: VT, BCVT&CNTT, (06b). 

 Võ Thành Công 
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