
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
 

Số:       /UBND-VHTT 

V/v tuyên truyền phổ biến, triển khai 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 
 

      TP. Bắc Kạn, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-UBND, ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các Cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường theo 

chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các 

nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố kịp thời đăng tải  

các nội dung của Nghị định trên Cổng thông tin điện tử thành phố chính xác, 

nhằm phát huy quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân về 

chia sẻ và sử dụng dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước phục vụ chuyển đổi số, cách 

mạng công nghiệp 4.0; lợi ích của người dân, doanh nghiệp trong khai thác, sử 

dụng dữ liệu mở để đơn giản hóa việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố nghiên cứu, chủ động tham mưu 

cho UBND thành phố về triển khai thực hiện việc chia sẻ và sử dụng dữ liệu mở 

của cơ quan nhà nước phục vụ chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0; lợi ích 

của người dân, doanh nghiệp trong khai thác, sử dụng dữ liệu mở để đơn giản hóa 

việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính. 

Với nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- CT, PCT UBND TP (bà Huế); 

- Lưu: VT, UBND TP. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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