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Kính gửi: 
- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện;  

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về cải thiện chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Lào Cai năm 2022. UBND huyện 
Mường Khương yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện, cụ 
thể như sau: 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, đôn đốc thực hiện; tổng hợp báo cáo tiến 

độ, kết quả triển khai về UBND huyện cùng báo cáo định kỳ hàng tháng. 

- Tiếp tục duy trì “chuyên mục chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử 

của huyện, yêu cầu khoa học, bảo đảm thuận lợi cho việc truy cập, tra cứu, khai 
thác thông tin; tăng cường đăng các tin, bài viết về nội dung chuyển đổi số. 

2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông huyện 

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền chuyển đổi số trong chương trình phát 

thanh của huyện trên hệ thống truyền thanh cơ sở, định kỳ phát sóng hàng tuần với 
01 chương trình/tuần. Nội dung này có mục riêng trong báo cáo định kỳ hàng 

tháng của đơn vị. 

- Chỉ đạo các phóng viên viết tin, bài gửi lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, 
huyện, chuyên trang "chuyendoiso.laocai.gov.vn", báo Lào Cai và xây dựng 

chương trình truyền hình để phát sóng trên chuyên mục mà huyện đã ký hợp đồng 
với Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai. Đồng thời báo cáo số lượng các 

tin, bài, chương trình truyền hình đã được phê duyệt đăng tải tại (cổng thông tin 
điện tử tỉnh, trang chuyendoiso.laocai.gov.vn, Báo Lào Cai, Truyền hình tỉnh) vào 

báo cáo định kỳ hàng tháng của đơn vị. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Ban biên tập Đài truyền thanh xã, thị trấn xây dựng chương trình 
tuyên truyền chuyển đổi số của địa phương trên hệ thống truyền thanh cơ sở thuộc 

phạm vi quản lý. Đồng thời, cần chú trọng biên tập các tin, bài, nội dung tuyên 
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truyền bằng các tiếng dân tộc phù hợp với địa bàn, để thuận tiện cho việc tiếp nhận 
thông tin của người dân; cán bộ, công chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng 

viết các tin liên quan đến hoạt động chuyển đổ số của địa phương, đồng thời biên 
tập và phát trên thống truyền thanh cơ sở vào chuyên mục chuyển đổi số của địa 
phương.  

Căn cứ nội Văn bản Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 
thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, VX. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

Hoàng Trường Minh 
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