
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Thừa Thiên Huế, ngày   25   tháng 5 năm 2020 

      

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư,  

Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; 
 

Thực hiện Thông báo số 499/TB-UBND ngày 29/12/2020 về kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc nghe báo cáo chuyển đổi 

số Ngành Giáo dục, căn cứ Kế hoạch 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 của 

UBND tỉnh về việc triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch "Triển 

khai chương trình Chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên 

Huế đến năm 2025". 

Nhằm đảm bảo chất lượng và có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch "Triển khai chương trình Chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo tỉnh 

Thừa Thiên Huế đến năm 2025", Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị quý cơ 

quan, đơn vị quan tâm góp ý kiến bản Kế hoạch trong file đính kèm.  

Bản dự thảo Kế hoạch có đăng tải trên website của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tại chuyên mục "Dự thảo xin ý kiến" qua địa chỉ: 

https://thuathienhue.edu.vn/du-thao-lay-y-kien/. 

Nội dung góp ý xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2021 

để Sở tổng hợp hoàn thiện Kế hoạch trình UBND. 

Rất mong sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

 
 GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                                                    

- Như trên; 

- Website Sở;  

- Lưu VT, KHTC.                                                                          

 

 

 Nguyễn Tân 

https://thuathienhue.edu.vn/du-thao-lay-y-kien/

		2021-05-25T15:21:30+0700




