
UBND THỊ XÃ PHƯỚC LONG 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 
 

Số:           /PVHTT 

V/v Góp ý Dự thảo Kế hoạch chuyển 

đổi số đến năm 2025 trên địa bàn thị 

xã Phước Long lần 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phước Long, ngày          tháng 9 năm 2021 

Kính gửi:  
- Các CQ, BN, ĐT thị xã; 

- UBND các phường, xã; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phế duyệt  Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Bình Phước về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

Ngày 24/8/2021 phòng Văn hoá và Thông tin có phát hành công văn số 

162/PVHTT, về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số thị xã Phước 

Long đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Phước Long. Tuy nhiên đến nay đã hết thời 

gian yêu cầu quá  7 ngày vẫn chưa nhận được văn bản góp ý của các đơn vị. 

Để kịp thời gian tổng hợp tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch và triển 

khai thực hiện phòng Văn hoá và Thông tin đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên 

cứu và đóng góp ý kiến về Dự thảo Kế hoạch gửi về phòng Văn hoá và Thông tin 

trước ngày 10/9/2021 để tổng hợp báo cáo UBND thị xã.  

Quá thời gian trên nếu các đơn vị không góp ý xem như thống nhất với nội 

dung dự thảo. 

(Đính kèm dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn thị xã 

Phước Long). 

Trân trọng./. 

Nơi Nhận: 
- Như trên; 

- UBND tx; 

- CT, PCT UBND; 

- LĐVP, CVK; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Thiệu 
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