
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /STTTT-BCVTCNTT 

V/v phổ biến Chiến lược phát triển bưu chính 

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 

Trà Vinh, ngày     tháng 6 năm 2022 

 
Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh. 
 

Ngày 30 tháng 5 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

654/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030; 

Thực hiện Công văn số 2253/UBND-CNXD ngày 01 tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 654/QĐ-TTg 

ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến Quyết định nêu trên đến các cơ 

quan, đơn vị biết, thực hiện (Quyết định số 654/QĐ-TTg được đăng tải tại địa 

chỉ https://stttt.travinh.gov.vn, mục Bưu chính viễn thông)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Phòng VH&TT huyện/tx/tp; 
- Lãnh đạo phòng, TT thuộc sở; 
- Ban Biên tập Sở (đăng VB); 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

 
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Bùi Thống Nhứt 
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