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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 990 /UBND-VHTT
V/v tuyên truyền phổ biến
ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thành phố Bắc Ninh, ngày09 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh;
- UB MTTQ và các đoàn thể thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố;
- UBND các phường.
Thực hiện Công văn số 296/STTTT-CNTT ngày 28/4/2022 của Sở Thông tin
và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh về việc Tuyên truyền, phổ biến ngày Chuyển đổi số
Quốc gia.
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐTTg về ngày Chuyển đổi số Quốc gia và lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày
Chuyển đổi số Quốc gia. Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển
đổi số Quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân, doanh
nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng 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.
UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các
phường tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về ngày chuyển đổi số
Quốc gia tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên
địa bàn thành phố, cụ thể như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường:
- Tổ chức, triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày Chuyển đổi số
Quốc gia (ngày 10/10 hàng năm) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc Chuyển đổi số ; sự quan
tâm của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực Chuyển đổi số quốc gia, giới thiệu những thành
tựu, đóng góp to lớn cho sự phát triển sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng
như phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, tỉnh và thành phố Bắc Ninh.
- Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng đảm bảo trang trọng, an toàn, thiết
thực, hiệu quả phù hợp với tính chất, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và UBND
các phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
- Gắn với các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động chuyên môn của ngành,
tuyên truyền đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chỉ đạo triển
khai có hiệu quả của việc Chuyển đổi số, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, ra sức
đóng góp cho sự phát triển của Ngành.
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2. Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
- Tham mưu cho UBND thành phố các văn bản chỉ đạo, các nội dung tổ chức
hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10 hàng năm) lồng ghép vào
các chương trình, kế hoạch, các hoạt động có liên quan trên địa bàn thành p hố Bắc
Ninh theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện.
- Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các
phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia
trên Cổng TTĐT, hệ thống truyền thông từ thành phố đến cơ sở, trên các bảng điện
tử do thành phố và các cơ quan, đơn vị các doanh nghiệp quản lý và vận hành.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành p hố tổ
chức hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10 hàng năm); các
hoạt động tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông thành
phố, treo băng rôn, khẩu hiệu về ngày Chuyển đổi số Quốc gia. Chỉ đạo, hướng dẫn,
đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các phường tổ chức các hoạt động hưởng
ứng đạt hiệu quả.
3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông thành phố:
- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài và tổ chức tuyên truyền trên
Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông thành phố, treo băng rôn, khẩu hiệu
tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố; chạy chữ trên bảng điện tử do đơn vị
quản lý, vận hành và hướng dẫn Đài truyền thanh các phường tổ chức các hoạt động
tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10 hàng năm).
- Xây dựng các chương trình giới thiệu và tuyên dương các cơ quan, đơn vị,
tổ chức, doanh nghiệp điển hình đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ và mô
hình mới, tiêu biểu về Chuyển đổi số.
4. UBND các phường:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10
hàng năm) trên Cổng thông tin điện tử, trên hệ thống phát thanh của đơn vị. Tổ
chức công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại một số tuyến đường chính của
địa phương và trên các bảng điện tử do đơn vị quản lý và vận hành.
- Thực hiện công tác tuyên truyền ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10
hàng năm) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng
trong việc Chuyển đổi số; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực
Chuyển đổi số Quốc gia.
- Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, các khu phố gắn với các đợt sinh hoạt
chính trị, các hoạt động chuyên môn của các địa phương, tuyên truyền đến mỗi cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đồng thời triển khai có hiệu
quả việc Chuyển đổi số, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, ra sức đóng góp cho sự
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
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5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy:
Định hướng các hoạt động tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
thành phố và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích về
ngày Chuyển đổi Quốc gia (10/10 hàng năm).
6. Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể thành phố:
Chỉ đạo các tổ chức Đoàn - Hội, các thành viên, hội viên triển khai các nhiệm
vụ tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10 hàng năm) thực hiện có
hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của người
dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của
chuyển đổi số và thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết
liệt, thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương, của toàn xã hội trong
việc chuyển đổi số.
Giao Văn phòng HĐND - UBND thành phố: Thường xuyên đôn đốc các cơ
quan, đơn vị, UBND các phường thực hiện nghiêm các nhiệm vụ về công tác tuyên
truyền ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10 hàng năm) theo quy định.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Bắc Ninh và UBND các phường
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- Sở TT&TT tỉnh (b/c);
- TT thành ủy - HĐND (b/c);
- BTG thành ủy;
- UB MTTQ & các đoàn thể TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hiếu

