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Hải Dương, ngày      tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: 
- Báo Hải Dương, Đài PT&TH tỉnh; 
- Các VPĐD, Phóng viên thường trú tại Hải Dương; 
- Các Tạp chí, Đặc san, Bản tin; Cổng TTĐT tỉnh; 
- Trang TTĐT của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 
- và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng VHTT, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10 hằng năm); Quyết định số 
1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế 
hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ; Công văn số 4247/BTTTT-THH ngày 16/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. 

Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của 
Đảng, Chính phủ, ngày 22/4/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
505/QĐ-TTG lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý 
nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông 
tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện 
của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các 
công nghệ số. Ngày 21/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 685/QĐ-
UBND, lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương. 

Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số được tổ chức hằng năm 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 toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa 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.

Ngày Chuyển đổi số là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh 
Hải Dương, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan thông tin, báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh 
cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh đồng loạt đưa tin tuyên truyền 
sự kiện này trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội và các phương tiện 
thông tin đại chúng khác nhằm giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên 
địa bàn tỉnh hiểu rõ và chung tay thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh Hải Dương. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
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đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số trên Cổng/Trang thông tin điện tử của 
cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc 
gia trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện 
tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, các website, apps của địa phương quản 
lý trong tháng 10/2022.

3. Tài liệu tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số và Tháng tiêu dùng số: 
- Cổng Thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia: http://dx.gov.vn
- Trang Thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Hải Dương: 

https://chuyendoiso.haiduong.gov.vn
- Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia: 

https://onetouch.mic.gov.vn/dxd
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm Avatar frame Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia 10/10:
+ Thay ảnh đại diện trên Facebook truy cập đường link: 

www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1359383974870182
+ Thay ảnh đại diện trên Zalo truy cập đường link: 

https://khunghinh.net/khung-hinh/1663941655-26497
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí và các 

cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động phối hợp tổ chức triển khai 
thực hiện cho phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để p/h chỉ đạo);
- Đài Truyền thanh cấp xã (để t/h theo hướng dẫn 
- của Đài PT cấp huyện trên địa bàn);
- Các DN trong ngành TTTT;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhật
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