
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:             /UBND-KGVX 

V/v triển khai thử nghiệm thống kê, 

đo lường chỉ số kinh tế số  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày       tháng 8  năm 2021 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 UBND tỉnh nhận được Công văn số 3146/BTTTT-QLDN ngày 17/8/2021 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thử nghiệm thống kê, đo 

lường chỉ số kinh tế số của tỉnh/thành phố (văn bản gửi kèm) và có ý kiến  

như sau: 

 Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ dự thảo Bộ chỉ tiêu kinh tế số để 

khẩn trương triển khai việc điều tra, thu thập số liệu để thử nghiệm đo lường, 

đánh giá kinh tế số của tỉnh; đồng thời, thông qua thử nghiệm thống kê, đo 

lường các chỉ số phát triển kinh tế số để góp ý cho dự thảo Bộ chỉ tiêu kinh tế số 

theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3146/BTTTT-

QLDN nêu trên. Kết quả thử nghiệm thống kê, đo lường chỉ số kinh tế số và ý 

kiến góp ý dự thảo Bộ chỉ tiêu kinh tế số gửi về Vụ Quản lý doanh nghiệp- Bộ 

Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh trước ngày 30/9/2021.  

Nhận được Công văn này, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai  

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, CT, LĐTBXH; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: TH, HCTC (QC45a); 

- Cổng TTĐT của tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX(Nh-03b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 
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