
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN YÊN SƠN 

 
Số: 1875/UBND-TH 

V/v đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình 
KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 

2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng 
công nghệ thông tin phục vụ phát triển 

Chính phủ số và đô thị thông minh” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Yên Sơn, ngày 12 tháng 8  năm 2022 

Kính gửi: 
  - Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao; 
  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

  - Hội Doanh nghiệp huyện Yên Sơn. 

Căn cứ Văn bản số 703/SKHCN-QLKH,CNg ngày 20/7/2022 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp 
quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh” (sau đây gọi tắt 

là Chương trình). 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện đăng tải nội dung 

Chương trình trên các phương tiện thông tin của huyện. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền Chương trình đến các cá nhân, 

tổ chức trên địa bàn về nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình. 

3. Đề nghị Hội Doanh nghiệp huyện Yên Sơn phổ biến nội dung Chương 
trình đến các doanh nghiệp, đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình. 

4. Phiếu đề xuất gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

tổng hợp), đồng thời gửi địa chỉ email: Phongcongthuongyenson@gmail.com. Thời 
hạn đăng ký chia làm 2 đợt: 

- Đợt 1: Trước ngày 05/9/2022. 

- Đợt 2: Trước ngày 05/11/2022. 

(Chi tiết nội dung và mẫu phiếu đề xuất có gửi kèm theo) 

5. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có nhu 
cầu đề xuất. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 08/9/2022./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (báo cáo); 
- Các Phó CVP huyện; 
- Lưu: VT, CVKT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đỗ Văn Tuấn 
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