
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:          /UBND-VHTT
V/v triển khai thực hiện

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP
ngày 09/4/2020 của Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày         tháng 3 năm 2022

            Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, trách nhiệm thực hiện 
quản lý, kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn 
huyện, tỉnh, chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị các cấp; thực 
hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương 
về triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính 
phủ Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt 
là Nghị định 47); đồng thời để việc triển khai thực hiện Nghị định 47 trên địa bàn 
huyện được hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện có trách nhiệm nghiên cứu, tổ chức thông tin, quán triệt nội 
dung Nghị định 47 tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị bằng 
các hình thức phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả và công tác phòng chống dịch 
Covid-19. Chủ động chuẩn bị các điều kiện, để triển khai thực hiện Nghị định 47 
tại đơn vị trong thời gian tới, khi cấp trên yêu cầu.

2. Đài Phát thanh huyện và Đài truyền thanh cơ sở (Giao Chủ tịch UBND 
xã, thị trấn chỉ đạo) có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng tin bài tuyên truyền về 
nội dung Nghị định 47 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, để nắm bắt, 
nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện.

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện làm đầu mối, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan bám sát nội dung kế hoạch triển khai thực hiện của cấp 
trên, chủ động tham mưu cho UBND huyện quán triệt, thông tin, tổ chức triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần nội dung Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 
27/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương và điều kiện thực tiễn của huyện.

Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở TT&TT tỉnh;
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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