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KẾ HOẠCH 

Truyền thông về chuyển đổi số 

trên địa bàn quận Kiến An, giai đoạn 2022 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số thành phố Hải Phòng giai 

đoạn 2022 - 2025; Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch truyền thông vêc 

chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 2025 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người 

dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, thay đổi 

nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương về chuyển đổi số. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

cơ sở để nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, 

người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp 

chính quyền, Nhân dân để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn quận. 

- Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh 

nghiệp; nâng cao văn hoá khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia 

đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, 

hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin cho người sử dụng. 

2. Yêu cầu 

- Công tác thông tin tuyên truyền phải được triển khai thường xuyên, có trọng 

tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chính xác, kịp thời; 

bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về công tác chuyển đổi số. 

- Công tác tuyên truyền phải bảo đảm hiệu quả cao, tiết kiệm, hình thức 

phong phú, phù hợp với từng đối tượng; huy động các nguồn lực và các phương 

tiện thông tin đại chúng của thành phố phục vụ công tác tuyên truyền. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

1.1. Thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, 

mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển 

đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

ở các cấp, các ngành, các địa phương. 

1.2. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu 

cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các 

đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số. 

1.3. Tuyên truyền hoạt động chỉ đạo, điều hành của thành phố, của Quận ủy 

- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận về công tác chuyển đổi số. Phổ biến, 

quán triệt nội dung chỉ đạo về chuyển đổi số của Trung ương và của thành phố và 

quận tại các văn bản: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá 

chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 

26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động của Ủy ban 

nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ 

Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; Kế hoạch số 35-KH/QU ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Quận 

ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 03-NQ-TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. 

1.4. Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển 

đổi số trên địa bàn thành phố và quận: 

- Tuyên truyền kết quả hoạt động trong Chính quyền số, nhiệm vụ quan trọng 

nhằm hiện đại hóa nền hành chính, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu 

tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội; Phát triển Chính quyền 

điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp; Phát triển các hệ thống phục vụ công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Xây dựng cơ sở dữ liệu, nền tảng hệ thống, hạ 

tầng số hướng tới Chính quyền số; Xây dựng đô thị thông minh; Đảm bảo an toàn, 

an ninh thông tin. 
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- Tuyên truyền kết quả hoạt động trong Kinh tế số, Chương trình phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Chương trình phát triển một số ngành công 

nghiệp công nghệ cao và Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật công nghệ cao với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và tạo ra công 

nghệ cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; 

sản xuất sản phẩm; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực công 

nghệ cao của thành phố. 

- Tuyên truyền về Xã hội số, đặc biệt là tầm quan trọng của việc kết nối 

Internet đối với sự tiến bộ của xã hội số được thể hiện qua mức độ số hóa; Môi 

trường kinh tế vĩ mô ổn định giúp tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị và hỗ trợ 

chính sách đầu tư; Tập trung tuyên truyền về quyền công dân số, cuộc sống số và 

thương mại số... 

1.5. Thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến mô hình chuyển đổi số thành 

công, tôn vinh tấm gương điển hình về chuyển đổi số. 

2. Hình thức tuyên truyền 

2.1.Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thanh cơ sở: tuyên 

truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; Cổng Thông tin điện tử của quận và các 

phường; mạng xã hội; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa 

phương; các băng - rôn treo trên các tuyến đường. 

2.2. Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi, tập 

huấn chuyên đề về công tác chuyển đổi số. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số 

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị, tập trung một số nội dung như sau: 

+ Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin, khái 

niệm cơ bản về chuyển đổi số, công nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải chuyển 

đổi số, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong các buổi họp giao ban, định kỳ của đơn vị, 

địa phương. 

+ Lựa chọn và triển khai các phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả 

nhằm nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp 

thiết của chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị 

quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, ngành, địa phương. 
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- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường. 

2. Hoạt động tuyên truyền cụ thể 

2.1. Tuyên truyền về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Nội dung: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường tổ chức tuyên 

truyền về chuyển đổi số, Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp 

với vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tập trung một số nội dung sau: 

+ Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin, 

khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, Chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và 

sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số nhằm nâng cao nhận 

thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong các buổi họp giao ban, định kỳ của cơ quan, đơn vị. 

+ Lựa chọn các phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả nhằm nâng 

cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của 

chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, 

chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường. 

2.2. Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở 

- Nội dung: Xây dựng chuyên mục Chuyển đổi số trên Cổng Thông tin 

điện tử quận (tại địa chỉ: http://kienan.haiphong.gov.vn) và cổng thông tin điện tử 

thành phần các phường bằng các phóng sự, tin, bài. Xây dựng Chuyên mục phát 

thanh về chuyển đổi số tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh quận và đài truyền 

thanh các phường. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các 

phường. 

2.3. Tuyên truyền về Chuyển đổi số trong phát triển Văn hóa, Du lịch 

- Nội dung: Xây dựng tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ 

biến mô hình, giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hoá; số hoá dữ liệu di 

sản, phát triển văn hóa số của người dân trên địa bàn quận văn minh, lịch sự trên 

môi trường số. 

http://kienan.haiphong.gov.vn/
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Xây dựng tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ biến mô 

hình chuyển đổi số phát triển du lịch thông minh. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin quận. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn thành phố, 

các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân các phường. 

2.4. Tổ chức tuyên truyền về Chuyển đổi số trong Giáo dục & Đào tạo 

- Nội dung: Xây dựng tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ 

biến mô hình, giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Phát triển giáo 

dục STEM, giáo dục kỹ năng số, giáo dục đổi mới sáng tạo, tận dụng công nghệ 

số để gia tăng khả năng tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, nhất là người dân ở 

vùng khó khăn. Chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực 

tiếp và trực tuyến; hệ thống quản lý giáo dục, trường học thông minh trên cơ sở 

khai thác hiệu quả và đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống các phòng 

học/trường học thông minh trên địa bàn thành phố. 

- Xây dựng tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ biến các 

thông tin về chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế tại trường học. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan. 

2.5. Tổ chức tuyên truyền về Chuyển đổi số trong Y tế, chăm sóc sức 

khỏe cho người dân 

- Nội dung: Xây dựng tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ 

biến mô hình, giải pháp chuyển đổi số phát triển y tế thông minh; hồ sơ bệnh án 

điện tử, y bạ điện tử, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, đơn thuốc điện tử; 

hồ sơ số về sức khỏe cá nhân... 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Y tế quận. 

- Đơn vị phối hợp: Các Cơ sở y tế, dịch vụ khám chữa bệnh trên địa bàn, các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

2.6. Tuyên truyền về chuyển đổi số trong Kinh tế nông nghiệp 

- Nội dung: Xây dựng tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ 

biến mô hình, giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao, nông nghiệp chính xác. Quảng bá, tuyên truyền các sản phẩm nông 
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nghiệp trên các sàn thương mại điện tử để thúc đẩy thương mại điện tử và cải 

thiện hiệu quả kinh doanh. Phát triển, triển khai các ứng dụng số, bản đồ số để 

quan sát, giám sát, điều hành thông minh dựa trên dữ liệu số phục vụ công tác 

quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng các lĩnh vực của ngành nông nghiệp; hỗ 

trợ nông dân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông 

minh (quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, hướng dẫn và 

khuyến khích nông ; dân thực hiện thương mại điện tử...); ứng dụng công nghệ số 

trong nuôi trồng thủy sản. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh Tế quận. 

- Đơn vị phối hợp: Hội Nông dân quận, Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy 

ban nhân dân các phường. 

2.7. Tổ chức tuyên truyền về Chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài nguyên - 

Môi trường 

- Nội dung: Xây dựng tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ 

biến mô hình, giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường; giải 

pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, quản 

lý chất thải, nguồn thải, cảnh báo sớm thiên tai. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các 

phường. 

2.8. Tuyên truyền về Chuyển đổi số lĩnh vực Giao thông, đô thị 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ biến mô 

hình, giải pháp chuyển đổi số phát triển giao thông thông minh, kết nối, tích hợp 

trung tâm giám sát, điều hành thông minh của thành phố; số hóa hạ tầng giao 

thông đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu; Cổng thông tin giao thông trực tuyến tích 

hợp với sàn giao dịch điện tử phục vụ doanh nghiệp, người dân. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Đô thị quận. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các 

phường. 

3. Hoạt động tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở và ứng dụng 

công nghệ thông tin trong tuyên truyền về chuyển đổi số  
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3.1. Tổ chức, tham gia tập huấn về chương trình Chuyển đổi số cho cán bộ, 

công chức, viên chức làm công tác tuyên truyền trên địa quận 

- Nội dung: Tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông tin cơ 

sở... về tuyên truyền chuyển đổi số. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin quận. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

3.2. Tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh cấp quận 

- Nội dung: Xây dựng Chuyên mục phát thanh về “Chuyển đổi số”, 01 

Chương trình/tháng và phát lại 03 lần/tháng. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.  

3.3. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các phường 

Nội dung: Xây dựng Chương trình phát thanh, phát trên sóng truyền thanh 

của các phường; 01chương trình/tháng thời lượng 10 - 15 phút, phát lại 3 

lần/tháng. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Uỷ ban nhân dân các phường. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận. 

3.4. Tuyên truyền thông qua các bảng tin công cộng 

- Nội dung: Thông tin tuyên truyền trên các bảng tin công cộng tại các công 

sở, tại các tổ dân phố. (Trung bình khoảng 2-3 tin/tháng tùy vào điều kiện thực tế 

của các đơn vị). 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các phường, các cơ quan đơn vị liên quan. 

3.5. Tuyên truyền cổ động trực quan 

- Hình thức: Pano, áp phích, băng rôn, tranh cổ động tuyên truyền về nâng 

cao nhận thức về chuyển đổi số. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, Ủy ban 

nhân dân các phường. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí triển khai Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo 

quy định và huy động từ các nguồn lực hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận 

 - Là cơ quan chủ trì, giúp Ủy ban nhân dân quận triển khai, hướng dẫn, theo 

dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả triển thực hiện của các  

đơn vị, địa phương; tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo thành phố theo quy 

định. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao tại mục 

III của Kế hoạch. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Văn Hóa 

- Thông tin và Thể thao quận, Ủy ban nhân dân các phường tuyên truyền sâu rộng 

về công tác chuyển đổi số trên địa bàn thông qua Cổng thông tin điện tử, hệ thống 

thông tin cơ sở và các hình thức tuyên truyền trực quan khác. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận 

Tăng cường thời lượng tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên 

mục, các tin, bài, phóng sự và các hình thức khác trong việc tuyên truyền về công 

tác chuyển đổi số trên địa bàn quận. Thực hiện các nhiệm vụ tại mục 3.III của Kế 

hoạch.  

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy  

- Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thông qua các hội nghị báo cáo viên, các 

buổi sinh hoạt chuyên đề, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ quận đến cơ 

sở về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, quận.  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận định hướng các 

phòng, ban, đơn vị, các tổ chức Chính trị đoàn thể trong việc nắm bắt, phản ánh 

tình hình dư luận xã hội đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách của thành phố và quận đang 

triển khai liên quan đến công tác chuyển đổi số trên địa bàn. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

Bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của 

các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định.  

5. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường căn cứ 
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chức năng nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc đảm bảo được các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.  

- Tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ, điều kiện cụ thể của đơn vị; có trách nhiệm tham gia, tạo điều kiện phối hợp 

các cơ quan liên quan tổ chức triển khai kế hoạch nhằm góp phần thực hiện mục 

tiêu của Kế hoạch đề ra. 

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường báo cáo kết quả kết quả 

thực hiện Kế hoạch hàng năm (trước ngày 01/12) và các báo cáo đột xuất khác 

theo yêu cầu về Ủy ban nhân dân quận (qua Phòng Văn hóa và Thông tin quận) 

để tổng hợp, báo cáo thành phố. 

Căn cứ Kế hoạch, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy 

ban nhân dân các phường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực 

hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân quận để xem xét, giải quyết./.   

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Sở TT&TT; 

- TT. Quận ủy; TT. HĐND quận; 

- Chủ tịch, các PCT UBND quận; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Phượng 
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