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Kính gửi:   

- Các đơn vị, phòng-ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường-xã. 
 

 

Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/4/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

một số lĩnh vực trọng điểm, xây dựng và phát triển thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021- 

2025; Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về Chuyển đổi số xây dựng chính quyền kiến tạo, thành phố tự động, 

lãnh đạo 360 độ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài năm 2021, 2022 và định hướng 

đến năm 2025; 

Để kịp thời chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp đánh giá tình hình tiến độ 

thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo 

như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị, phòng-ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND 

các phường-xã: theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, báo cáo 

tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao, theo Kế hoạch số 172/KH-UBND 

ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố. Thời gian hoàn thành báo Ủy ban 

nhân dân thành phố (thông qua Văn phòng HĐND&UBND thành phố) trước 

ngày 09/6/2022. 

2. Văn phòng HĐND&UBND thành phố: Căn cứ báo cáo của các đơn vị, 

Văn phòng tổng hợp báo cáo tại cuộc họp theo lịch làm việc của UBND thành 

phố./. 
 

Nơi nhận:                                                                        
-Như trên; 

-CT, các PCT UBND thành phố; 

-LĐVP, các CV;               

-Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

    

 

 

V/v báo cáo tiến độ triển khai thực 

hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo 

Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 

20/9/2021 của UBND thành phố. 
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