
 

UBND HUYỆN VỤ BẢN 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 241/VHTT-TT 

V/v tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia (10/10) năm 2022- Tháng tiêu 

dùng số trên hệ thống thông tin cơ sở 

              Vụ Bản, ngày 07 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, ngành của huyện; 

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện các văn bản ngày 06/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông: 

Số 735/STTTT-CNTT về việc phát trực tiếp chương trình Hội nghị phổ biến kiến 

thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên Nền tảng Cốc Cốc và các Nền tảng 

mạng xã hội; số 736/STTTT-CNTT về tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

(10/10) năm 2022-Tháng tiêu dùng số trên hệ thống thông tin cơ sở; 

 Thực hiện văn bản số 839/UBND-VHTT, ngày 06/10/2022 của UBND huyện 

về tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2022, 

 Được UBND huyện giao, Phòng Văn hóa và Thông tin trân trọng đề nghị các 

cơ quan, ngành của huyện;các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện; UBND 

các xã, thị trấn quan tâm triển khai một số nội dung sau:  

 - 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.  

 - Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên Cổng/Trang 

TTĐT của huyện, xã, thị trấn. 

 - Tổ chức tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) và Tháng tiêu 

dùng số (Tháng 10 ) trên Cổng/Trang TTĐT và trên hệ thống thông tin cơ sở của 

địa phương (Nội dung tin: “Chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10 và 

Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng 

sản phẩm số, dịch vụ số từ các doanh nghiệp. Chi tiết chương trình tại Cổng thông 

tin về Chuyển đổi số Quốc gia địa chỉ truy cập: https://dx.gov.vn”). Thời gian: 

Tăng cường hằng ngày (trong tháng 10 năm 2022). 

 Thông báo địa chỉ đường Link tham gia trực tuyến “hội nghị tổ chức chương 

trình phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp” do UBND tỉnh tổ chức 

(Hội nghị được tổ chức vào 14h00 ngày 10/10/2022 -Thứ 2) và chỉ  đạo, hướng dẫn 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

theo dõi, tham dự hội nghị qua đường Link trực tuyến. 

https://dx.gov.vn/


 

 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 đường Link trực tuyến lúc 14 giờ ngày 10/10/2022. 

 Đề nghị các đồng chí Trưởng nhóm Quản lý Tổ Công nghệ số cộng đồng các 

xã, thị trấn chia sẻ Link trực tuyến đến các Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn 

các xã, thị trấn. 

 Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 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 đường Link trực tuyến lúc 14 giờ ngày 10/10/2022. 

Phòng Văn hóa và TT nhận và gửi đường Link trực tuyến tham gia hội nghị 

được Thông báo trước khi hội nghị diễn ra 15 phút qua các đồng chí thành viên 

Nhóm Quản lý, điều hành Tổ Công nghệ số cộng đồng huyện và các xã, thị trấn. 

(gửi các văn bản 735/STTTT-CNTT và 736/STTTT-CNTT ngày 06/10/2022 

của Sở Thông tin và TT kèm văn bản này). 

Trân trọng đề nghị./. 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và TT; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên Nhóm quản lý, điều hành Tổ 

CNSCĐ huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Công Sáng 
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