
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT 
 

Cao Lộc, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v góp ý thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương  

 Đầu tư dự án: Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công  

  nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa  

cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số 

          trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 

  

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 1695/SKHĐT-QLĐTC, ngày 01/10/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu 

tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở 

dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Sau khi nghiên cứu Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Sở Thông 

tin và Truyền thông xây dựng, UBND huyện Cao Lộc nhất trí với các đề xuất chủ 

trương đầu tư các dự án nêu trong Báo cáo. UBND các huyện Cao Lộc nhận thấy 

việc triển khai Dự án phù hợp với lộ trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện và Kế 

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát 

triển chính quyền số và bảo đảm an  toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn huyện. Khi Dự án được triển khai, huyện đảm bảo khả năng về nhân lực để 

tiếp cận Dự án, đáp ứng mục tiêu thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh. 

UBND huyện Cao Lộc kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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