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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

Theo yêu cầu của Công văn số 306/THH-QLĐT ngày 01 tháng 3 năm 

2022 của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến văn bản nhắc nhở đầu tư, sử dụng ngân sách nhà nước 

cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Cục Công nghệ thông tin gửi Quý đơn 

vị nội dung Văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28 tháng 02 năm 2022 về việc 

tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử 

dụng ngân sách nhà nước và nội dung truyền thông về Tăng cường hiệu quả 

quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số có sử dụng ngân sách nhà 

nước để thực hiện phổ biến, truyền thông trong đơn vị. 

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu nội dung 2 Văn bản nêu trên để nâng cao 

hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số. 

 (Cục Công nghệ thông tin gửi kèm Công văn số 306/THH-QLĐT ngày 

01/3/2022 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT.  

 

 

 

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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