
 

 

 

    Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin quận; 

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

- UBND các phường. 
 

Ủy ban nhân dân quận nhận được Công văn số 1135/STTTT-TTBCXB 

ngày 10/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về việc tiếp tục 

tuyên truyền về Chuyển đổi số. 

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: 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc thi; động viên, 

khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm 

hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của 

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

+ Website tổ chức cuộc thi: https://tracnghiem.thanhphohaiphong.gov.vn. 

+ Thời gian dự thi: Từ ngày 01/6 đến 30/6/2022.  

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Báo cáo chuyên đề tuần 22/2022 với chủ 

đề Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường 

trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.  

- Tuyên truyền ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản 

3617/UBND-KSTTHC ngày 27/5/2022, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về việc 

các chủ đầu tư dự án phải đưa thiết kế hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vào 

hồ sơ thiết kế các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp năng 

lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ 

thuật khác, theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Viễn thông năm 2009.  
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- Truy nhập link https://by.com.vn/2CXDGw 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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