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Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v cung cấp tài liệu 

truyền thông Chuyển đổi số 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

        Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, 

Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp 

điện tử Vĩnh Phúc;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp một số tài liệu, đường dẫn để các cơ quan, 

đơn vị, địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, cụ thể như 

sau: 

(1) “Cẩm nang về Chuyển đổi số” tại địa chỉ: 

https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-la-gi/ do Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin 

và Truyền thông sản xuất, nội dung cơ bản gồm: Tổng quan về (Chuyển đổi số là gì, 

vì sao lại cần, là việc của ai, khi nào, những gì, như thế nào, tốn bao nhiêu tiền,...), 

Cẩm nang cho người dân (Chuyển đổi số trong xã hội là gì, đem lại lợi ích gì cho 

người dân, thay đổi mọi thứ như thế nào), Cẩm nang cho doanh nghiệp… 

(2) Tài liệu tuyên truyền Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, an toàn thông tin, 

dịch vụ công trực tuyến do Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn (Có tài liệu gửi 

kèm theo văn  bản này). 

Trên cơ sở các tài liệu nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ 

quan, đơn vị chỉ đạo đăng tải, tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền. Riêng  

đối với Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Đài truyền thanh các huyện, thành 

phố và Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn đề nghị tuyên truyền, phát sóng 

trước hoặc sau chương trình thời sự hằng ngày. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố, 

các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);  

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 
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