
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        / STTTT-BCVTCNTT   

V/v Thông báo tài liệu “Báo cáo đánh giá 

Mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu 

Mở tại Việt Nam” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                        
Bình Phước, ngày     tháng    năm 2019 

    

   Kính gửi:  

     - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Căn cứ Công văn số 7843/VPCP-KSTT ngày 31/8/2019 của Văn phòng 

Chính phủ về việc báo cáo đánh giá Mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ 

liệu Mở tại Việt Nam. 

 Thực hiện Phiếu gửi số 401/PG-VPUBND ngày 06/9/2019 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng gửi đến 

các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tài liệu “Báo cáo 

đánh giá Mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu Mở tại Việt Nam” để các 

cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham khảo để phục vụ công việc chuyên môn. 

 Tài liệu “Báo cáo đánh giá Mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu 

Mở tại Việt Nam” đã được đăng tải trên website: 

https://binhphuoc.gov.vn/stttt/chinh-quyen-dien-tu/bao-cao-294.html tại mục 

“Xây dựng Chính quyền điện tử”. 

 Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 
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