ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1528/UBND-VHTT

Văn Quan, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức tuyên truyền về
Chuyển đổi số

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn 4081/VP-KGVX ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp tuyên truyền về chuyển
đổi số; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm
2030” với tầm nhìn Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng; Kế
hoạch số 186/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND huyện Văn Quan về thực
hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm
2030 trên địa bàn huyện Văn Quan.
Nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền sâu, rộng về chuyển đổi số trên địa bàn
huyện, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban, ngành,
đoàn thể huyện, UBND các, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền như sau:
1. Nội dung tuyên truyền
- Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt
phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát
triển kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của
Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phương thức sống, làm
việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số.
Việc chuyển đổi số trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện
nhằm từng bước xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ công tác quản lý, điều hành
và phục vụ người dân tốt hơn, gắn nhiệm vụ triển khai chương trình chuyển đổi số
quốc gia với quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
- Thực hiện phổ biến, tuyên truyền bộ sách về chuyển đổi số do nhà xuất bản
Thông tin và Truyền thông xuất bản, phát hành (danh mục các đầu sách tuyên
truyền về chuyển đổi số), nội dung của Quyết định số 749/2020/QĐ-TTg ngày
03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; nội dung của Kế hoạch số 186/KH-UBND
ngày 09/10/2020 của UBND huyện Văn Quan.
2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động; đăng tải tin, bài
trên hệ thống đài truyền thanh, Trang Thông tin điện tử huyện.
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- Tuyên truyền, phổ biến đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động và Nhân dân trên địa bàn quản lý thông qua các cuộc họp, sinh hoạt của cơ
quan, đơn vị, thôn, phố.
(Gửi kèm Công văn số 3738/BTTTT-NXB, danh mục các đầu sách; Quyết
định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày
09/10/2020 của UBND huyện trên VNPT-iOffice).
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện tốt nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Phòng VHTT;
- Lưu: VT, VHTT.
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