
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KSTTHC Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2022 
V/v phổ cập bộ nhận diện ngày Chuyển 

đổi số quốc gia 10/10 

 

                                                                 

                                      
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 4878/BTTTT-

CĐSQG ngày 30/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ 

nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 (gửi kèm theo), 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường có ý kiến 

như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông tại văn bản trên; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực 

hiện trong tháng 10/2022. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để Sở Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP H.M.Cường; 

- Các Sở, ngành thuộc UBND TP; 

- UBND các quận, huyện; 

- CVP, PCVP T.H.Kiên; 

- Phòng: KSTTHC, NC&KTGS; 

- CV: KSTTHC6; 

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

     
n 

Trần Huy Kiên 

 

03/10/2022
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