
 

 

 

    Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin quận; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; 

- Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Ủy ban nhân dân quận nhận được Công văn số 794/STTTT-TTBCXB ngày 

30 /4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về việc triển khai công 

tác tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. 

Về việc này, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, Ủy ban nhân dân 

các phường thực hiện tuyên truyền nội dung như sau (gửi kèm văn bản): 

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2022 tại cơ quan, 

địa phương, đơn vị; bám sát nội dung tuyên truyền tại mục II Kế hoạch số 85/KH-

UBND ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố, đề xuất các nhiệm vụ, 

giải pháp cụ thể để triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả.  

- Tuyên truyền phát triển kinh tế số, nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với 

bản đồ số và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến theo nội dung Công 

văn số 248/TTCS-TQ ngày 15/4/2022 của Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và 

Truyền thông).  

- Tuyên truyền kết quả vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử và 

dịch vụ công trực tuyến các đơn vị, địa phương tháng 4/2022 trên địa bàn thành 

phố theo Báo cáo số 10/BC-TTTTTT ngày 26/4/2022 của Trung tâm Thông tin 

và Truyền thông.  

- Các đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên và gửi báo cáo công tác tuyên 

truyền về Ủy ban nhân dân quận (qua  Phòng Văn hóa và Thông tin quận) tổng hợp. 

- Truy nhập link https://bit.ly/3rYEIH1 để khai thác tài liệu.  
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2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin quận phối hợp, hướng dẫn các đơn 

vị và Ủy ban nhân dân các phường triển khai công tác tuyên truyền chuyển đổi số 

trên địa bàn; tổng hợp, tham mưu báo cáo của Uỷ ban nhân dân quận. 

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân quận thông báo để các đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND quận PTP; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết 
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