
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:              /STTTT-VTCNTT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

V/v triển khai các hoạt động truyền thông 

về Ngày Chuyển đổi số. 
 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Ngày 13/9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 

4644/BTTTT-CĐSQG 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 sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số của tỉnh 

(10/10) có sức lan tỏa mạnh mẽ và người dân được thụ hưởng các lợi ích của 

chuyển đổi số; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Ngày Chuyển đổi số, hiển thị bộ 

nhận diện, biểu trưng của Ngày Chuyển đổi số quốc gia (tại website 

http://dx.gov.vn/) trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang/Cổng thông tin điện tử của 

các sở, ngành, địa phương và trên Báo điện tử Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương quan 

tâm, phối hợp. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, VTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Việt Trung 
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