
 

    Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Thực hiện Công văn số 1873/STTTT-TTBCXB ngày 23/9/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền về Chuyển 

đổi số. 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện 

tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở và Cổng thông tin điện tử, cụ thể: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền Thông báo số 195/TB-BTTTT ngày 20/9/2022 về 

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Giao ban công tác Quản 

lý nhà nước với các Sở Thông tin và Truyền thông quý III/2022 nhằm cung cấp 

thông tin về sự khác nhau giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.  

2. Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 

23/8/2022 của Ủy ban nhân nhân dân thành phố về Nâng cao năng lực cạnh tranh 

(PCI) năm 2022-2023 của thành phố. Tăng cường tuyên truyền về thực hiện cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố 

một cách sâu rộng để nâng cao hình ảnh, vị thế của thành phố.  

3. Đăng tải, tuyên truyền tài liệu giới thiệu về Chỉ số cải thiện chất lượng 

các quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp xây dựng (gửi kèm theo Văn bản này) 

để các các phòng, ban, đơn vị tích cực, chủ động, khẩn trương thực hiện một số 

nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện Chỉ số, góp phần nâng điểm số, xếp hạng Chỉ số 

trong thời gian tới. 

Truy nhập link https://by.com.vn/KeABZ để khai thác tài liệu.  

Đề nghị các đơn vị triển khai tuyên truyền nội dung nêu trên và gửi báo cáo 

công tác tuyên truyền về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo Ủy 

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

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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Trần Quang Hưng 

 

UBND QUẬN KIẾN AN 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:           / VHTT 

V/v tiếp tục tuyên truyền về Chuyển đổi số 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kiến                             Kiến  An, ngày      tháng 10 năm 2022 

  

https://by.com.vn/KeABZ

		2022-10-18T14:42:09+0700
	Việt Nam
	Trần Quang Hưng <tranquanghung.ka@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-10-18T15:02:07+0700
	Việt Nam
	Phòng Văn hóa và Thông tin <phongvanhoavathongtinkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-10-18T15:02:08+0700
	Việt Nam
	Phòng Văn hóa và Thông tin <phongvanhoavathongtinkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-10-18T15:02:09+0700
	Việt Nam
	Phòng Văn hóa và Thông tin <phongvanhoavathongtinkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




