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Số:       /UBND-VHTT 
V/v triển khai các hoạt động Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia (10/10)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         
TP. Hà Tĩnh, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã; 

- Các  cơ quan, đơn vị, trường học thuộc thành phố.   
                          
  

Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về 

Triển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh; để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, UBND thành phố giao:  

1. Uỷ ban nhân dân các phường, xã:  

- Tăng cường biên tập tin, bài thực hiện tuyên truyền qua hệ thống truyền 

thanh, trang TTĐT phường, xã về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10). Hướng 

dẫn các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn trên địa bàn có băng rôn 

chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. 

- Hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng của Ngày Chuyển đổi số quốc gia (đăng 

tải tại website http://dx.gov.vn/) trên trang thông tin điện tử của các phường, xã. 

- Kịp thời thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng theo hướng dẫn của Thành 

phố. 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố: Biên tập tin, bài, phóng sự 

tuyên truyền và kịp thời đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số 

quốc gia trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình thành phố. Lan truyền thông 

điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên trang “Fanfage Hà Tĩnh thành phố tôi yêu”. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố:  

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền và đăng tải bộ nhận diện, biểu trưng, thông 

điêp của Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng TTĐT thành phố. 

 - Hướng dẫn, đôn đốc các phường, xã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng 

theo Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh. 

Nhận được Công văn, yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã; Trưởng các 

phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố; 

- Lưu: VT,VHTT.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Duy Đức 
 

http://dx.gov.vn/
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