
 

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 
 

 

Số:   363/UBND-VP 
 

V/v rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư, 

thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Cú, ngày 28  tháng 3 năm 2023 

                
Kính gửi: 

- Trưởng phòng, ban ngành huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Công văn số 546/STTTT-VP ngày 24/3/2023 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 1102/UBND-CNXD ngày 21/3/2023 
của UBND tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Trưởng các phòng, ban ngành 
huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung 

sau: 

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch 

vụ được ưu tiên năm 2021, năm 2022 theo Phụ lục 01. 

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công 
nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số trong giai đoạn 2023 - 2025 theo Phụ lục 02. 

(Phụ lục 01, 02 kèm theo Công văn số 1102 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

Kết quả gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin chậm nhất đến ngày 31/3/2023 để 
tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện đến ngày 03/4/2023 để báo cáo về trên 

theo quy định. 

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc, tổng hợp báo cáo. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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