
 

 

       ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Số:  6374  /UBND-VX              Phan Thiết, ngày  16  tháng  11 năm 2022 
  

 

 
  

                           Kính gửi:  

- Các cơ quan Đảng thuộc tỉnh Bình Thuận; 

- UBMTTQVN và các hội, đoàn thể tỉnh; 

- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh. 

 
  

Hiện nay, UBND thành phố Phan Thiết đang triển khai các hoạt động 

truyền thông, tuyên truyền về Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố 

Phan Thiết (đặt tại Trụ sở UBND thành phố Phan Thiết, địa chỉ số 479 đường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết), trong đó tập trung vào việc tuyên truyền 

cài đặt ứng dụng “Phan Thiết-S” (“Phan Thiết-S” là - ứng dụng tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thông qua hệ thống Phản ánh hiện 

trường tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phan Thiết). Theo 

đó, ngày 08/11/2022, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 6217/KH-

UBND về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cài đặt ứng dụng “Phan Thiết - S” 

trên địa bàn thành phố, nhằm hướng tới mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên 

chức, đoàn viên, thanh niên tiếp cận cài đặt sử dụng và tuyên truyền cài đặt ứng 

dụng “Phan Thiết - S” cho toàn người dân trên địa bàn thành phố. 

 Để góp phần đưa ứng dụng “Phan Thiết-S” đi vào hoạt động hiệu quả, 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan Đảng thuộc tỉnh, UBMTTQVN và các hội, 

đoàn thể tỉnh và các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh quan tâm tuyên truyền, phổ biến 

việc cài đặt và sử dụng đặt ứng dụng “Phan Thiết - S” trong cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị  của tỉnh quan tâm phối hợp 

tuyên truyền. 

* Đính kèm: Kế hoạch số 6217/KH-UBND ngày 08/11/2022 và tài liệu 

tuyên truyền đính kèm của UBND thành phố Phan Thiết./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;   
- UBND tỉnh; 

- TT. Thảnh ủy; 

- CT, các PCT. UBND tp; 

- Phòng VHTT tp; 

- Đài Truyền thanh PT; 

 - Chánh, Phó Văn phòng;                                                                                 

- Lưu: VT, VX (L).                

V/v tuyên truyền, cài đặt ứng 

dụng “Phan Thiết-S” 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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