
 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /STTTT-CNTT 

V/v góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số tại 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2020 

         Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; 

- Thành đoàn Đà Nẵng; 

- Hội LHPN thành phố Đà Nẵng; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;        

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện, phường, xã; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố; 

- Các hiệp hội, doanh nghiệp CNTT-TT trên địa bàn thành phố; 

- Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.  

Thực hiện nhiệm vụ Thành ủy, UBND thành phố tại Thông báo số 736-

TB/TU ngày 05/10/2020 và Công văn số 5540/UBND-STTTT ngày 19/8/2020 

giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xây dựng Đề án Chuyển đổi số tại 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trình Thành ủy, 

UBND thành phố. 

Ngày 27/7/2020, Sở TT&TT đã có Công văn số 2012/STTTT-CNTT gửi 

các cơ quan, địa phương, hiệp hội để đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp 

triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn để đưa vào Đề án. 

Đến nay, Sở TT&TT đã hoàn thành xây dựng dự thảo Đề án. Sở TT&TT 

kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị góp ý, bổ sung cho dự thảo Đề án và gửi về 

Sở TT&TT trước ngày 09/01/2020 để tổng hợp (dự thảo Đề án kèm theo Công 

văn được đăng tải tại mục “Thông báo” tại địa chỉ https://tttt.danang.gov.vn).    

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan 

tâm, có góp ý, bổ sung. Sở Thông tin và Truyền thông cử đ u mối tiếp nhận ý 

kiến  ng Thái Thanh Hải, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, điện thoại 

0969701168, email: haitt2@danang.gov.vn./.  

Nơi nhận:     
- - Như trên; 

- - UBND thành phố (báo cáo); 

 -- Lãnh đạo Sở (báo cáo); 

- - Lưu: VT, CNTT.VT 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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