
 

 
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 tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 

(10/10) năm 2022 

Nam Định, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về tổ 

chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2022; 

Triển khai thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về 

công tác thông tin, tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số Quốc gia tại các văn bản: số 

4878/BTTTT-CĐSQG ngày 30/9/2022; số 647/TTCS-TQ ngày 28/9/2022; số 

649/TTCS-TQ ngày 30/9/2022; 

Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, để sự kiện Ngày Chuyển đổi 

số Quốc gia trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa mạnh mẽ; góp phần thúc đẩy, quảng bá 

toàn dân tăng cường sử dụng sản phẩm số, công nghệ số, giúp người dân, doanh nghiệp 

được thụ hưởng nhiều hơn các lợi ích của chuyển đổi số. Từng bước tạo sự đồng 

thuận, tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tham gia tích 

cực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân vào tiến trình thực hiện chuyển đổi 

số của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh và  

UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm phối hợp 

triển khai một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) cho cán bộ, 

công chức, viên chức: 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến về vai trò, ý 

nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số nói chung và về ý nghĩa của Ngày chuyển đổi 

số Quốc gia nói riêng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, 

đơn vị. 

2. Tổ chức tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên Cổng/ 

Trang TTĐT. 
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Hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Pano tuyên truyền 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng TTĐT của tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị truy cập để tải và đăng trên Cổng/ trang TTĐT của đơn vị, thời gian đăng trong 

tháng 10 năm 2022 (trong quá trình thực hiện khó khăn, vướng mắc đề nghị liên 

hệ Bà Trương Thị Hoài Thu, Kỹ sư Trung tâm CNTT&TT, số điện thoại: 

0916100407). 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành của 

tỉnh và  UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm 

phối hợp thực hiện (Thông tin chi tiết về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia đề nghị 

tham khảo tại Cổng thông tin về Chuyển đổi số Quốc gia tại địa chỉ: 

https://dx.gov.vn). 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTTTT 

  các huyện, TP; 

- Lưu: VT, CNTT (khuyennm). 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                 Vũ Trọng Quế 
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