
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1119/STTTT-TTBCXB 
V/v Đẩy mạnh truyền thông  

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

  Tuyên Quang, ngày  29 tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Tạp chí Tân Trào; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí tỉnh; Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh tăng cường tin, bài tuyên truyền một số nội dung sau:  

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền 

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia 10/10. 

- Tuyên truyền về những mô hình hay, việc làm thiết thực của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, doanh nghiệp,tổ công nghệ số cộng đồng về chuyển đổi số. 

- Quảng bá các giá trị, lợi ích của việc xây dựng Chính quyền số, kinh tế 

số, xã hội số. 

- Tuyên truyền về thành tựu của Việt Nam, của tỉnh Tuyên Quang trong 

công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể, nhất là trong công tác cải 

cách hành chính gắn với chuyển đổi số; hoạt động thương mại điện tử; hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội. 

- Thực hiện in ấn, nhân bản, phát hành, phát sóng, đăng các sản phẩm 

thông tin, tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông 

phát hành phục vụ các đối tượng thụ hưởng. 

2. Hình thức tuyên truyền 

a) Các sở, ban, ngành: 



Các cơ quan, đơn vị tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia 10/10 phù hợp, đảm bảo lan toả thông điệp “Chuyển đổi số giải quyết 

các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” đến các tầng 

lớp cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo nhân dân trong tỉnh. 

Thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cập nhật, đăng 

tin, bài, hình ảnh, video clip về các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày chuyển 

đổi số quốc gia 10/10 tại trang TTĐT tổng hợp của sở, ban, ngành; trang fanpage 

Thông tin Tuyên Quang, Ứng dụng chính quyền số tỉnh Tuyên Quang. 

Thiết kế maket, baner chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và công 

cuộc chuyển đổi số một cách sinh động để tuyên truyền trên hệ thống bảng tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị. 

b) UBND các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tăng cường thời lượng 

tiếp, phát sóng các chương trình về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. 

- Các tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường tuyên truyền cho người dân về 

ý nghĩa của công cuộc chuyển đổi số và Ngày Chuyền đổi số quốc gia gắn với 

tiếp tục hướng dẫn cài đặt và sử dụng các tiện ích công nghệ số. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia và các khẩu hiệu về công cuộc chuyển đổi số để tuyên 

truyền tại các cơ quan, tuyến đường, trục đường chính. 

c) Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử; các Trang TTĐT tổng 

hợp; Đài Truyền thanh - truyền hình cấp huyện; hệ thống Đài Truyền thanh cơ 

sở. 

- Các cơ quan báo chí chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, 

chuyên đề trên các hạ tầng truyền thông của các cơ quan báo chí (báo in, báo điện 

tử, phát thanh, truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang mạng xã hội); Chủ 

động bố trí thời gian, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp; Sử dụng đa dạng 

các hình thức, thể loại báo chí, chú trọng thực hiện tuyên truyền bằng hình ảnh, 

đồ họa như infographic, E-magazines, longform, phóng sự truyền hình phản ánh 

sâu… để tuyên truyền về chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia.  

- Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố lựa 

chọn tuyên truyền qua các bảng tin, xe tuyên truyền lưu động, cụm pano cổ 

động… phù hợp với đặc điểm từng địa phương 

+ Đăng tải nội dung tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các 

huyện, xã, phường, thị trấn, trên facebook, Fangage chính thống của các địa 

phương. 



+ Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp 

huyện và đài truyền thanh cơ sở; ưu tiên sử dụng hiệu quả hệ thống loa phát thanh 

tại các thôn, bản, tổ dân phố.  

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10 đến 10/10/2022. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển 

khai thực hiện tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông của đơn vị./. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- QL CNTT&BCVT; 

- Lưu TTBCXB, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Vũ Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

  

CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10. 

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI VÌ MỘT 

CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI DÂN. 
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