
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 

 

Số:           /CV-VHTT 

 

V/v tuyên truyền về Ngày 

Chuyển đổi số Quốc gia các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Chuyển 

đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hậu Lộc, ngày         tháng        năm 2022 

 

Kính gửi:   

    - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2009/STTTT- TTBCXB ngày 23/9/2022 của sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022, UBND 

huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên 

truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi 

số trên địa bàn tỉnh năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện 

 - Tuyên truyền, phố biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, 

hội viên của đơn vị về ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) và vai trò , 

tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.  

- Văn phòng HĐND-UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị đăng tải bộ nhận 

diện, biểu trưng, Video clip tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên Trang 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (lấy thông tin tại Website: https://dx.gov.vn). 

2 . UBND các xã, thị trấn 

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 

(10/10), Tháng hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số và các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số của tỉnh trên các loại loại hình thông tin địa phương; 

Đăng tải bộ nhận diện, biểu trưng, Video clip tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi 

số Quốc gia trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (lấy thông tin tại Website: 

https://dx.gov.vn). 

Tăng cưòng thời lượng, nội dung tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

về công tác chuyển đổi số; tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện chuyển đổi số ở 
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các lĩnh vực trên địa bàn. Phổ biến những kinh nghiệm, mô hình triển khai chuyển đổi 

số, hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; những câu chuyện thành công điển 

hình về chuyển đổi số ở đơn vị. 

Tải và đăng phát video clip tuyên truyền về Chuyển đổi số Quốc gia trên Trang 

thông tin điện tử của đơn vị (lấy thông tin tại Website: https://dx.gov.vn). 

3.Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và Du lịch 

- Xây dựng chuyên đề, phóng sự, đưa tin, bài tuyên truyền sâu rộn về mục đích, 

nghĩa của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và lan tỏa thông điệp về Ngày Chuyển đổi số 

năm 2022 với chủ đề: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc 

sống tốt đẹp hơn cho người dân”. 

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng về chuỗi sự kiện hưởng Ngày Chuyển đổi số 

Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, được UBND tỉnh ban hành tại Kế 

hoạch số 223/KH-UBND ngày 16/9/2022. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và của 

tỉnh, huyện về công tác chuyển đổi số; khẳng định đây lá quá trình thay đổi tổng thể 

và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản 

xuất dựa trên các công nghệ số; là cuộc cách mạng của toàn dân, không chỉ giúp tăng 

năn suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới 

ngoài các giá trị truyền thống vốn có. 

- Tiếp tục tuyên truyền đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người 

Đứng đầu cơ quan đơn vị đối với việc triển khai, thực hiện công tác chuyển đổi số; 

tuyên truyền, phản ánh kết quả bước đầu của việc thực hiện chuyển đổi số ở các lĩnh 

vực trên địa bàn huyện. Phổ biến những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp triển khai 

chuyển đổi số hiệu quả; hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; lan tỏa những câu 

chuyện thành công điển hình về chuyển đổi số ở đơn vị. 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo và phối hợp, 

triển khai thực hiện tuyên truyền theo các nội dung trên./. 

Nơi nhận:  

- Như Kg; 

- Lưu VT,VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hà 
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