
 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /BTTTT-CĐSQG 

V/v rà soát tình hình sử dụng ngân sách                         

nhà nước cho Chính phủ số, công nghệ                       

thông tin, chuyển đổi số  

 

     Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

        Kính gửi:   

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát 

triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, 

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính,                     

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho                      

Chính phủ số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, định kỳ hàng năm báo cáo                  

Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các 

bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo rà soát tình hình thực hiện, sử dụng ngân sách 

nhà nước cho các dự án và nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số trong giai đoạn 2020-2022 (Nội dung báo cáo rà soát theo các mẫu biểu             

kèm theo). 

Để có thông tin kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 

định hướng triển khai trong thời gian tới, đề nghị các bộ, ngành, địa phương                       

báo cáo chính xác, đúng tiến độ về Bộ Thông tin và Truyền thông                                         

trước ngày 10/12/2022. Bản mềm của báo cáo gửi về địa chỉ: tttrang@mic.gov.vn 

(đ/c Trịnh Thị Trang, đt: 0383199885).  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; 

- Đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, ngành; 

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Lưu: VT, CĐSQG. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Huy Dũng   
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