
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v tăng cường truyền thông về  

xây dựng chính quyền số tỉnh Hà Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phủ Lý, ngày        tháng   12  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Đài Phát thanh thành phố; 

- UBND các phường xã. 

Thực hiện công văn số 1263/STTTT-TTBCXB ngày 26/11/2021 của Sở 

thông tin và truyền thông tỉnh Hà Nam về việc tăng cường truyền thông về xây 

dựng Chính quyền số tỉnh Hà Nam, UBND thành phố Phủ Lý có ý kiến như 

sau: 

1. Đài Phát thanh thành phố 

- Tăng cường tin, bài, chuyên mục truyền thông về chuyển đổi số nhằm 

nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh 

nghiệp về sự cần thiết của chuyển đổi số, đặc biệt xây dựng Chính quyền số và 

phát triển Đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh về chuyển đổi số, chính quyền số: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 

22/11/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các 

cơ quan về xây dựng Chính quyền số tỉnh Hà Nam; Nghị quyết số 17-NQ/TU 

ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng 

tâm là hiện đại hóa  nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải 

cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, 

viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025. 

- Truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi, tạo sự 

đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển chính quyền số của tỉnh. 

Tuyên truyền, phổ biến và cung cấp thông tin cần thiết để người dân, doanh 

nghiệp hiểu, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các quy trình, 

tiện ích khai thác dữ liệu của tỉnh, các sở, ban, ngành. 

2. UBND phường xã 
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 UBND các phường xã chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ 

chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài 

Truyền thanh thành phố. 

 UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN         

    KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

           

     Phạm Văn Quân 
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