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V/v đẩy mạnh công tác thông tin
tuyên truyền theo nội dung đề nghị của
Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và
Truyền thông

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Công văn số 1631/STTTT-TTBCXB ngày 31/12/2021 của Sở Thông
tin và Truyền thông Quảng Nam về việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
theo nội dung đề nghị của Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông;
Phòng Văn hóa & Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền
thanh - Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung sau:
1. Đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền nội dung 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, Bộ Thông tin và
Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 về việc
phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và
hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.
2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung: Hoạt động chuyển đổi số
của doanh nghiệp; Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (mục
tiêu, nội dung của Bộ chỉ số, lợi ích cho doanh nghiệp, hướng dẫn áp dụng, hỏi
đáp...); Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp (cách thức đăng ký, sử
dụng phần mềm đánh giá, thông tin công bố, hỏi đáp,...); Hoạt động của Mạng lưới
tư vấn kinh tế và chuyển đổi số doanh nghiệp; Các nội dung khác liên quan đến
chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số.
3. Tuyền truyền biểu dương, vinh danh các doanh nghiệp điển hình về
chuyển đổi số, các doanh nghiệp đạt thứ hạng cao về mức độ chuyển đổi số và doanh
nghiệp điển hình phát triển kinh tế.
4. Thực hiện tải về file các chương trình phát thanh để làm tư liệu phát sóng
trong quý I/2022 nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn,
như sau:
- Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất: Vào link:
https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1741/thong-tin-co-so.html (lựa
chọn chương trình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để phát sóng
theo Phụ lục đính kèm tại Công văn số 922/TTCS-TQ ngày 20/12/2021)
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- Bản tin phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số do Sở
Thông tin và Truyền thông Quảng Nam sản xuất: Vào link
http://mediastttt.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=731&UserID=8543&y=2021
để tải về.
Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình huyện,
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo kết quả về
Phòng Văn hóa & Thông tin để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin & Truyền thông
Quảng Nam.
* Đề nghị UBND các xã, thị trấn đăng tải các văn bản tuyên truyền lên Cổng
thông tin điện tử của địa phương mình.
(Các văn bản tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện
mục Thông tin tuyên truyền).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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