
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC SƠN 

 

Số: 61/TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Bắc Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2021    
 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị cấp kinh phí thực hiện triển khai chuyển đổi số 

 trên địa bàn phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp  

 

Kính gửi:   

- UBND tỉnh Ninh Bình; 

- Sở Thông tin truyền thông tỉnh Ninh Bình; 

- UBND thành phố Tam Điệp. 
 

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố 

Tam Điệp về việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại 

phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp năm 2021 

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND phường Bắc 

Sơn về việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại phường 

Bắc Sơn. 

UBND phường đề xuất xây dựng nội dung dự toán chi tiết các nhiệm vụ, nội 

dung trong thực hiện triển khai chuyển đổi số trên địa bàn phường Bắc Sơn thành 

phố Tam Điệp  

Tổng kinh phí: 200.000.000 đồng. (có biểu chi tiết kèm theo) 

Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn 

Để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện quy trình chuyển đổi số trên địa bàn 

phường, UBND phường đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Thông tin truyền thông 

tỉnh, UBND thành phố Tam Điệp quan tâm giúp đỡ để phường có kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ đề ra, sớm đưa ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ 

Kính đề nghị các cấp xem xét quyết định./.  
 

 

Nơi nhận  
- Như kính gửi; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch(để báo cáo); 
- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

                        Bùi Ngọc Kiên 
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