
 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

Số:              /BTTTT-CVT 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2021 
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo  

Chiến lược Hạ tầng số đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030. 

 

  

    Kính gửi:     

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 
của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về việc xây dựng Chiến lược Hạ tầng số 
đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (sau đây xin gọi tắt là dự thảo Chiến 
lược), Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Chiến lược và đăng tải nội 
dung dự thảo trên Website của Cục Viễn thông – Bộ TT&TT theo đường link: 
http://vnta.gov.vn/quanlyvienthong/trang/tinchitiet.aspx?tinTucID=24169 

 Để đảm bảo Chiến lược mang tính thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các Quý Cơ quan nghiên 
cứu và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Chiến lược, trong đó lưu ý tập trung vào một 
số nội dung chính như sau: 

- Nhu cầu của các Bộ ngành, địa phương đối với hạ tầng số; 

 - Những chính sách cần sửa đổi, ban hành để thúc đẩy phát triển hạ tầng số; 

 - Những nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể Quý cơ quan cần thực hiện 
để đạt được các mục tiêu đã đề ra của dự thảo Chiến lược. 

 Văn bản góp ý của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Cục Viễn thông, Tòa nhà 
VNTA, số 68, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 
18/8/2021 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phan Tâm; 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long; 

- Lưu: VT, CVT. 

 

 

Chi tiết liên hệ: 

Cv Bùi Thị Ngọc Khánh, Phòng Chính sách,  

Cục Viễn thông; ĐT: 0983.030.979. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Tâm 
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