
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SGDĐT-VP 

V/v 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 

BTV Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số 

thành phố Hải Phòng đến năm 2025,           

định hướng đến năm 2030 

    Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2022 

 

 Kính gửi:   

    - Văn phòng Công đoàn ngành GD thành phố; 

    - Các đơn vị thuộc Sở; 

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 

    - Trường Trung học phổ thông, phổ thông nhiều cấp; 

    - Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

    

 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..., 

 Ngày 25/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản 

số 1012/STTTT-TTBCXB về việc phát động 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 BTV 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 Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý cơ quan, 

đơn vị triển khai một số nội dung như sau: 

 1. Đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng về cuộc thi; động viên, khích 

lệ cán bộ, 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). 

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

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

 5. Đặt banner liên kết đến Website tổ chức cuộc thi trên Cổng thông tin 

điện tử/Website của cơ quan, đơn vị (từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-bao-585-tb-vp-2020-nghi-tet-am-lich-va-quoc-khanh-nam-2021-ha-noi-460457.aspx
https://tracnghiem.thanhphohaiphong.gov.vn/
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 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị 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: 

- Sở TTTT; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Như kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử ngành; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
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