
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

  Số:           /STTTT-CĐS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 5 năm 2022 

V/v cung cấp số liệu phục vụ đánh giá DTI theo 

Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 
 

 

 
Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cục Thống kê tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh tỉnh; Đài PTTH tỉnh; Báo Lạng Sơn; 

Bưu điện tỉnh; Viễn thông Lạng Sơn; Viettel Lạng 

Sơn; Mobifone Lạng Sơn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh tại Công văn số 2286/VP-KGVX ngày 26/5/2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá DTI theo 

Quyết định số 992/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022.  

Để có cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền 

thông theo yêu cầu. Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phối hợp cung cấp số liệu phục vụ đánh giá DTI theo Quyết định số 

922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022, cụ thể như sau: 

1. Văn phòng UBND tỉnh: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ lục 01. 

2. Sở Tài chính: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ lục 02. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ lục 03. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ lục 04. 

5. Sở Công Thương: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ lục 05. 

6. Sở Xây dựng: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ lục 06. 

7. Cục Thống Kê tỉnh: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ lục 07. 

8. Cục Thuế tỉnh: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ lục 08. 

9. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn: Cung cấp thông tin, 

số liệu theo Phụ lục 09. 

10. Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ 

lục 10. 

11. Bưu điện tỉnh, Viettel Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn, Mobifone 

Lạng Sơn: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ lục 11. 

12. Các Sở, ban, ngành: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ lục 12. 



13. UBND các huyện, thành phố: Cung cấp thông tin, số liệu theo Phụ 

lục 13. 

 (Phiếu thu thập số liệu gửi kèm trên Hệ thống QLVBĐH và được đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số của tỉnh (Địa chỉ: 

stttt.langson.gov.vn), tại mục Văn bản/Văn bản chỉ đạo điều hành) 

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin đầu mối người cung cấp 

số liệu (Họ và tên, số điện thoại di động) và gửi Báo cáo về Sở Thông tin và 

Truyền thông trước 15 giờ 00, ngày 06/6/2022 để tổng hợp, thực hiện báo cáo 

theo quy định. Bản mềm gừi về địa chỉ thư điện tử anhthiet@langson.gov.vn 

hoặc vianhthiet@gmail.com. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ ông Vi Anh Thiết, 

chuyên viên Phòng Chuyển đổi số, điện thoại 0949 783 668. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNS (đăng tải Trang TTĐT); 

- Lưu: VT, CĐS.(VAT) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hùng 
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