
 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh. 

 

Ngày 15/3/2022, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số có Quyết định 

số 27/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số năm 2022. 

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

Giao Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 

Chuyển đổi số tỉnh) chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định 27/QĐ-

UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số theo 

quy định; trong đó khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số 

tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 3 Mục IV Kế hoạch hoạt 

động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 ban hành theo Quyết định 

số 27/QĐ-UBQGCĐS (nêu trên) trước ngày 10/4/2022. 

(Kèm theo: Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban 

Quốc gia về chuyển đổi số) 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Số:               /UBND-VP 

V/v triển khai Quyết định số 

27/QĐ-UBQGCĐS ngày 

15/03/2022 của Ủy ban Quốc 

gia về chuyển đổi số. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng       năm 2022 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ CĐS tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các H, TX, TP; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CBTH (CB3). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-24T11:37:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Võ Thanh Phong<phongvt@vpub.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-29T10:46:16+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Trần Văn Tuấn<tuantv@vpub.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-29T15:10:33+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban nhân dân tỉnh<vpub@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-29T15:10:33+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban nhân dân tỉnh<vpub@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-29T15:10:37+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban nhân dân tỉnh<vpub@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-29T15:11:14+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban nhân dân tỉnh<vpub@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




