
 

 
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-CNTT 

V/v phát trực tiếp chương trình Hội nghị bồi dưỡng, 

phổ biến kiến thức về đô thị thông minh trên Nền 

tảng Cốc Cốc và các Nền tảng mạng xã hội 

Nam Định, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, CNTT. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 

2022; 

Được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 

với Cục Chuyển đổi số Quốc gia - Bộ TTTT; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam; Viện Trí tuệ nhân tạo tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, phổ biến kiến thức 

về triển khai đô thị thông minh cho các cơ quan nhà nước 3 cấp của tỉnh. Hội nghị 

sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày 21/9/2022 (thứ 4), theo hình thức trực tiếp tại 

điểm cầu hội trường Sở Thông tin và Truyền thông và trực tuyến đến 10 điểm cầu 

tại phòng họp của UBND cấp huyện, 226 điểm cầu tại phòng họp của UBND cấp 

xã. Các đại biểu dự hội nghị sẽ được các giảng viên, chuyên gia của Cục Chuyển 

đổi số Quốc gia; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Viện Trí tuệ nhân 

tạo truyền đạt, tập huấn, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số và đô thị thông minh.  

Để phổ cập những kiến thức của hội nghị đến tất cả cán bộ, công chức, viên 

chức của các cơ quan nhà nước và đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên 

địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành phát trực tiếp hội nghị 

trên Nền tảng số Cốc Cốc và các nền tảng mạng xã hội (địa chỉ Link tham gia trực 

tuyến sẽ có trước 15 phút khi hội nghị được khai mạc tại Chuyên trang Chuyển 

đổi số tỉnh Nam Định, địa chỉ truy cập: https://chuyendoiso.namdinh.gov.vn/ và 

trên Trình duyệt Cốc Cốc). Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị: 

1. Đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; 

UBND các xã, phường, thị trấn thông báo địa chỉ Link tham gia trực tuyến hội 

nghị và chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị tham 

dự hội nghị qua Link trực tuyến. 

2. Đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc thông báo trên 

Hệ thống đài truyền thanh cấp xã để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn biết và 

tham dự hội nghị qua Link trực tuyến. 

https://chuyendoiso.namdinh.gov.vn/
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3. Đề nghị các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, CNTT trên địa bàn 

tỉnh thông báo địa chỉ Link tham gia trực tuyến hội nghị và tổ chức phát động để 

các cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp tham dự hội nghị qua 

Link trực tuyến. 

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

doanh nghiệp quan tâm phối hợp thực hiện. (xin lưu ý: các thành phần đại biểu 

mời theo văn bản số 687/STTTT-CNTT ngày 17/9/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông vẫn tham dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu của Sở TTTT, điểm cầu 

10 UBND các huyện, thành phố và điểm cầu 226 xã, phường, thị trấn). 

Trân trọng! 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT 

  các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, CNTT (khuyennm). 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                 Vũ Trọng Quế 
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