
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

 

Số: 1359/UBND 

V/v chia sẻ, phổ biến câu chuyện 

Chuyển đổi số trên Chuyên mục T63 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Quý, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

      

Kính gửi:  

- Các Cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Ngày 02/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 

5392/BTTTT-HTQT về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện đổi số trên Chuyên mục 

T63; theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, chỉ đạo và thông báo cho các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành và tại địa phương biết và tham gia chia 

sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63. 

Th c hiện Công văn số 1384/STTTT-TTBCXB ngày 25/11/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện đổi số trên 

Chuyên mục T63; 

UBND huyện  h  Qu  đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 3 xã 

gửi các câu chuyện và các   tưởng hay về chuyển đổi số (nếu có) bằng văn bản về 

Ủy ban nhân dân huyện (thông qua  hòng Văn xã huyện) chậm nhất ngày 

06/12/2022, email: pvx@phuquy.binhthuan.gov.vn) để tổng hợp gửi Sở Thông tin 

và Truyền thông đăng tải lên chuyên mục “Câu chuyện Chuyển đổi số” tại địa chỉ 

https://t63.mic.gov.vn 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

th c hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  CT UBND huyện (đ/c L c); 

- Lưu: VT, PVX (Thịnh). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Ngô Tấn Lực 
 

https://t63.mic.gov.vn/
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