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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI B!NH

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIIT NAM
Doe Ip - Tir do - Hanh phñc

S& r/uBND-VHTT
V/v trit d sir dicing Mng din rng cüa
tinh tron vn hànii, khai thác, sir dirng
các h thông 1rng dçtng côhg ngh thông
tin cUa tirth và cUa co quan

TP. Thai Blnh, ngàyjftháng 4 nàm 2021

KInh gài:
- Phông VAn boa vA Thông tin thành phd;
- Uy ban nhân dan các phuing, xA lien quan.
Uy ban nhân dan thành pM nhn thrçc Cong vAn s 3 19/STTTT-CNTT
ngày 23/4/202 1 cüa S& Thông tin và Truyên thông Thai BInh ye vic trit de sIr
ding Mtng din rng cüa tinh trong 4n hành, khai thác, sIr diing các h thông 1mg
diing cong ngh thông tin cüa tinh và cUa co' qlian; theo do den nay con 09 Uy ban
nhân dan phuO'ng, xA: Bô Xuyên, KS' B, Tiên Phong, Hoàng Diu, Vu Phüc, Vu Lac,
Vu Dông, Dông MS', Tan BInh không kêt nôi vAo Mng din rng cüa tinh.
DdAm bAo an toàn thông tin mang, nâng cao hiu quA khai thác sIr diing
cAc h thông (mg dirng cong ngh thông tin cUa tinh vA ci:ia cc quan, Uy ban nhân
dan thArih phô yêu câu Uy ban nhân dan cAc phu'äng, xA trén khân truang kêt nôi
Mng din rng cüa tinh (kinh phi thrc hin do cAc dja phixo'ng chi trA theo quy
djnh hinhAnh); hoAn thAnh thirc hin và báo cáo kêt quA ye Uy ban nhân dân
thAnh phô (qua Phông VAn hóa và Thông tin) chm nhât vAo 10h00 ngày
04/5/202 1 dé tOng hçip, báo cáo kêt quA ye Sâ Thông tin và Truyên thông Thai BInh.
Nhn Cong van, yêu c.0 Uy ban nhân dan các phuOng, xä trin khai thirc
hin, Phông VAn hóa và Thông tin thAnh phô tong hçip, báo cáo kêt quA theo dung
thii gian quy djnh./d—
No'i nhn:

- Nhu trén;
- S& Thông tin và Truyên thông Thai Blnh;
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND TP;
- Viên thông Thai BInh; Viettel chi nhánh TB;
- Lu'u: VT, VHTT.7-
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