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                       Kính gửi: 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành huyện; 

- Ủy ban nhân dân 3 xã. 

 

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lấy 

ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận (tại Quyết 

định số 1902/QĐ-UBND).  

Ngày Chuyển đổi số của tỉnh được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến 

độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia của tỉnh, thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của 

chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động 

đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển 

đổi số.  

Thực hiện Công văn số 1125/STTTT-TTBCXB, ngày 30/9/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia và 

Ngày chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các đoàn thể huyện, các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các 

xã thực hiện thông tin, tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển 

đổi số tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:  

1. Đồng loạt đưa tin tuyên truyền sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia và 

Ngày chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

kênh thông tin, truyền thông, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, tổ chức… nhằm 

giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong toàn huyện hiểu rõ và 

chung tay thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh Bình Thuận.  

2. Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân các xã đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Chuyển đổi 

số trên trang thông tin điện tử huyện, kênh truyền hình huyện và hệ thống phát 

thanh. 

3. Tài liệu tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số:  

- Cổng Thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia, có địa chỉ truy cập tại 
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- Trang Thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận, có địa chỉ truy cập 

tại: https://chuyendoiso.binhthuan.gov.vn/   

- Lôgô Ngày Chuyển đổi số quốc gia:  

 

Nhận được văn bản này, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 

huyện, các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã quan tâm, khẩn trương 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT-UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVX.Thịnh. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Ngô Tấn Lực 
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