
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

           Số:                /STTTT-BCVT 

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

“Sóng và Máy tính cho em” trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày             tháng 10 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

- Báo Hải phòng; 

- Liên đoàn Lao động thành phố; 

- Hội Khuyến học thành phố. 
  

Thực hiện Kế hoạch số 3667/KH-BTTTT-BGDĐT ngày 21/9/2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp thực hiện 

Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Công văn số 6727/UBND-VX ngày 

21/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Công điện của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm 

học mới 2021-2022 hiệu quả, chất lượng; Công văn số 6509/UBND-VX ngày 

15/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Công điện của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19, 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

(có dự thảo Kế hoạch kèm theo). 

Trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, ban hành Kế hoạch, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham 

gia góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Kế hoạch nêu trên. 

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị xin được gửi về Sở Thông tin và Truyền thông 

trong ngày 06/10/2021. Quá thời hạn trên các đơn vị chưa có văn bản góp ý gửi về 

Sở Thông tin và Truyền thông, được hiểu là đã nhất trí với dự thảo Kế hoạch. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan 

tâm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao. 
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(Đầu mối liên hệ: Phòng Bưu chính-Viễn thông - Sở Thông tin và Truyền 

thông. Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3736.906)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP (để b/c); 

- PCTTT UBNDTP L.A.Quân (để b/c); 

- PCT UBNDTP L.K.Nam (để b/c); 

- GĐ; PGĐ V.Đ.Thắng; 

- Lưu: VT; BCVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Vũ Đại Thắng 
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