
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VP 

V/v hướng dẫn thí điểm triển khai 

Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh. 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Tỉnh Đoàn. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 

820/BTTTT-THH về việc hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng 

đồng tại các địa phương. 

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai 

thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 820/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và 

Truyền thông (nêu trên) trên địa bàn tỉnh theo quy định; báo cáo, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền./. 

(Kèm theo: Văn bản số 820/BTTTT-THH ngày 09/3/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông) 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CB3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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