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Đề án Chuyển đổi số  

tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày        tháng 9 năm 2022 

 
Kính gửi:   

- Các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân; 
- Lãnh đạo Sở Y tế;                                                          

                                tỉnh Sóc Trăng. 
 

                                                                      

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng dự thảo “Đề án 
Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ”, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.  

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí thành 
viên Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Sở Y tế đối với dự thảo Đề án nêu trên. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản, gửi về Sở 
Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/9/2022, để tổng hợp, có báo cáo 

tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo Đề án, trình Lãnh đạo 
Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 19/9/2022. 

(Dự thảo “Đề án Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030” được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ https://vpub.soctrang.gov.vn; mục 
“Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng”)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở TTTT; 
- Lưu: VT. 
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

  

  

  

  

  

Trương Quốc Điền 
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