
        UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
     SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

 

Số:               /STTTT-TTBCXB 
V/v phát động cuộc thi trắc nghiệm trên 

Internet tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi 

số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của 

BTV Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số 

thành phố Hải Phòng đến năm 2025,  

định hướng đến năm 2030. 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày         tháng      năm 2022 

   

 

Kính gửi: 

 

 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; 

- Đảng ủy khối doanh nghiệp; 

- Ban Quản lý khu kinh tế; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội;  

- Các Sở, ban, ngành;  

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử; 

- Các cơ quan báo chí thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Kế hoạch số 

số 85/KH-UBND ngày 05/4/2022 về truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn 

thành phố năm 2022, 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi số, nâng cao nhận 

thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần 

thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, thay đổi nhận thức của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn thành phố về chuyển đổi số..., 

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 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, 

Để 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 hiệu quả, thiết thực, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị 

Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung như sau: 

1. 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. 

2. Phổ biến, tuyên truyền về: thể lệ, hướng dẫn và tài liệu nghiên cứu về 

cuộc thi (truy cập vào Website tổ chức cuộc thi để xem chi tiết). 



2 

 

 

 

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

4. Quét mã QR-Code dưới đây để truy nhập Website tổ chức cuộc thi. 

 

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

6. Đặt banner liên kết đến Website tổ chức cuộc thi từ ngày 01/6/2022 đến 

ngày 30/6/2022 trên Cổng thông tin điện tử/ Website của cơ quan, đơn vị. 

Đầu mối liên hệ: đồng chí Lê Thị Hoài Phượng, Trưởng phòng Thông tin – 

Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông; điện thoại: 0931.580.079. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:  
- Như  trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- GĐ, PGĐ N.Q.Huy; 

- Phòng TTBCXB; 

- Lưu: VT.  

 

 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quang Huy 

 

https://tracnghiem.thanhphohaiphong.gov.vn/
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