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#SoKyHieuVanBan
V/v tuyên truyền và cài đặt ứng dụng 

Smart Quang Nam và Egov Quang Nam

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 
- Các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 622/STTTT-CNTT ngày 05/6/2021 của Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Smart Quang 
Nam và Egov Quang Nam, hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các 
đối tác xây dựng cơ bản hoàn thành 02 ứng dụng dùng chung trên địa bàn gồm:

- Ứng dụng dành cho người dân và doanh nghiệp: Smart Quang Nam.
- Ứng dụng dành cho cán bộ, công chức, viên chức: Egov Quang Nam.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa 

phương quan tâm triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường: 
- Phổ biến và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn 

vị cài đặt ứng dụng dùng chung cho cán bộ, công chức, viên chức với tên gọi Egov 
Quang Nam (Hướng dẫn chi tiết tại phụ lục 2);

- Thường xuyên sử dụng các ứng dụng dùng chung để xử lý công việc và đóng 
góp ý kiến để Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện sản phẩm.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố và UBND các xã, 
phường: Thông tin tuyên truyền rộng rãi để mọi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 
được biết và cài đặt ứng dụng dùng chung dành cho người dân và doanh nghiệp với tên 
gọi Smart Quang Nam (Hướng dẫn chi tiết tại phụ lục 1).

(Phụ lục 1- 2 có gửi kèm theo).

Vậy, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố kính đề nghị các cơ quan, đơn vị 
và địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT&TT (báo cáo);
- UBND thành phố (báo cáo);
- VP HĐND và UBND thành phố;
- Lưu: VHTT.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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