
 

 

 

    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 1075/STTTT-TTBCXB 

ngày 03/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về việc tiếp tục 

tuyên truyền về Chuyển đổi số (gửi kèm văn bản). 

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

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

các phường thực hiện tuyên truyền nội dung như sau: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 

18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, 

Nhà nước.  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về việc sử dụng và các tiện ích mang 

lại của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Xây dựng các chuyên trang, 

chuyên đề tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính; 

đưa tin về việc giải quyết, công khai thông tin hồ sơ giải quyết, đánh giá mức độ 

hài lòng khu thực hiện thủ tục hành chính… của các đơn vị trên địa bàn thành phố.  

- Tuyên truyền nội dung Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025 và các văn bản hướng dẫn về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia.  

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, người dân về tiện ích, thuận lợi khu thực hiện đăng ký tài khoản 

định danh và  xác thực điện tử. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia với nghị quyết, chiến lược, 
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chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các 

cấp, các ngành.  

- Tuyên truyền về tiện ích, thuận lợi khi thực hiện đăng ký tài khoản định 

danh, xác thực điện tử và việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên môi trường 

mạng qua hình thức tin nhắn SMS.  

- Tuyên truyền phổ biến việc triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu 

phí điện tử không dừng trên tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kể từ 

ngày 01/6/2022. Đề nghị Quý đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên và gửi báo 

cáo công tác tuyên truyền về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố.  

- 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) để tổng 

hợp, báo cáo.  

Truy nhập link https://by.com.vn/GsAlk7 dưới đây để khai thác tài liệu. 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin quận tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân quận và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố. 

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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lã Quý Nghĩa 
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