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Tam Điệp, ngày      tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Căn cứ Văn bản số 16/UBND-PVHCC ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại 14 đơn 

vị cấp xã trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Văn bản số 774/STTTT- CNTT ngày 20/7/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc xây dựng Kế hoạch và đề xuất nội dung, lập dự toán chi tiết  

để thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 09/3/2021; Văn bản số 

801/STTTT-CNTT ngày 21/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh 

Bình về việc đính chính nội dung Văn bản số 774/STTTT-CNTT ngày 20/7/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông; 

Ngày 30/7/2021, UBND thành phố Tam Điệp ban hành Kế hoạch số 

106/KH-UBND về việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số  cấp 

xã tại phường Bắc Sơn năm 2021. Để việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển 

đổi số của phường Bắc Sơn đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, UBND thành 

phố Tam Điệp kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông một số nội dung sau: 

1. Hướng dẫn, giúp đỡ phường Bắc Sơn thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất 

lượng các nội dung chuyển đổi số theo Kế hoạch. 

2. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí, 

trang thiết bị phục vụ thực hiện chuyển đổi số tại phường Bắc Sơn. 

UBND thành phố Tam Điệp trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông quan tâm, xem xét. 

 (Gửi kèm Công văn này nội dung đề xuất, dự toán chi tiết kinh phí đề nghị 

hỗ trợ triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại phường Bắc 

Sơn, thành phố Tam Điệp năm 2021)./. 
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