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UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
 

Số:               /STTTT-BCVTCNTT 
V/v báo cáo số liệu về phát triển  

Chính phủ điện tử - Quý IV năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày  20  tháng 11 năm 2019 

 

 

         Kính gửi :   

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

   - UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Căn cứ Công văn số 4045/BTTTT-THH, ngày 13/11/2019 của Bộ thông tin 

và Truyền thông về việc báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử - Quý 

IV/2019. 

Để tổng hợp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước Quý IV/2019, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và 

Truyền thông, từ đó làm cơ sở đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin 

và chấm điểm cải cách hành chính lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính cả 

năm 2019. Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị đánh 

giá báo cáo số liệu theo biểu mẫu:  

Phụ lục I: Sở Nội Vụ. 

Phụ lục II: Sở Thông tin và Truyền thông. 

Phụ lục III: Các sở, ban, ngành tỉnh. 

Phụ lục IV: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Phụ lục V: UBND các huyện, thành phố. 

Biểu mẫu gửi kèm được đăng tải trên Trang thông tin của Sở Thông tin và 

Truyền thông Lai Châu tại địa chi: http://sotttt.laichau.gov.vn/ mục “Báo cáo số 

liệu Chính phủ điện tử Quý IV”. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tải về và cung cấp 

số liệu theo đúng mẫu gửi kèm. 

Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/11/2019, đồng 

thời gửi vào địa chỉ email: lanbt.sotttt@laichau.gov.vn.  

Đây là một nội dung quan trọng làm căn cứ đánh giá, chấm điểm trong cải 

cách hành chính. Vì vậy, kính mong quý lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ 

đạo thực hiện. 

http://sotttt.laichau.gov.vn/
mailto:lanbt.sotttt@laichau.gov.vn
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Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ 

thông tin, điện thoại 02313798798 hoặc Bùi Thị Lan, điện thoại: 0379122000. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng BCVTCNTT; 

- BBT Trang thông tin điện tử Sở TT&TT; 

- Văn phòng Sở TT & TT; 

- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Quốc Luân 
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