
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:            /STTTT-BCVT&CNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày            tháng  3  năm  2022

V/v đề nghị tuyên truyền, phổ biến văn
bản tăng cường hiệu quả quản lý, ứng
dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi

số sử dụng ngân sách nhà nước

      

  Kính gửi:     
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

  

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi
số, ngân sách nhà nước chi cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng được
quan tâm, bố trí. 

Nhằm tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả công tác quản
lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số bảo đảm
hiệu quả, khoa học, phòng tránh sớm các tiêu cực, Bộ Thông tin và Truyền
thông đã ban hành Văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28/02/2022 gửi các bộ,
ngành, địa phương về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ưng dụng công nghệ
thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước. 

Thực hiện Công văn số 306/THH-QLĐT ngày 01/3/2022 của Cục Tin học
hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ
biến văn bản nhắc nhở đầu tư, sử dụng ngân sách nhà nước cho CNTT, chuyển
đổi số, để lan tỏa, nâng cao nhận thưc cho cán bộ công chưc, viên chưc tại đơn
vị, địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1.  Các  cơ  quan,  đơn  vị,  địa  phương  phổ  biến  nội  dung  văn  bản  số
639/BTTTT-THH ngày 28/02/2022 về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ưng
dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước cho cán
bộ công chức, viên chức ở đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, cập nhật nội
dung bài viết về “Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông
tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước” của Bộ Thông tin và Truyền
thông lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh/Trang Thông tin điện tử của đơn vị, địa
phương mình. 

2. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh  - Truyền hình Bình Thuận triển khai
tuyên truyền nội dung Văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28/02/2022 của Bộ
thông tin và Truyền thông trên sóng Phát thanh - Truyền hình, Báo điện tử cùng



với chương trình truyền thông về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi
số. 

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương
phối hợp thực hiện để đạt hiệu quả truyền thông về công tác ứng dụng công
nghệ thông tin và chương trình chuyển đổi số quốc gia.

(Văn bản số 639/BTTTT-THH và nội dung bài viết về văn bản gửi kèm
theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, BCVT&CNTT.BH

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Tuấn
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