
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
 

Số:           /STTTT-BCVTCNTT 
V/v phổ biến, tuyên truyền Tài liệu về 

Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

         Kính gửi :  - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

   - UBND các huyện, thành phố; 

   - Các cơ quan thông tấn trên địa bàn tỉnh. 

        

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”; 

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc 

của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với Tập thể Lãnh đạo Sở Thông tin và 

Truyền thông ngày 02/3/2021. 

Hiện nay cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào 

mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số. Để mỗi cá nhân, tổ chức hiểu: 

Chuyển đổi số là gì? Tại sao phải Chuyển đổi số? Chuyển đổi số cần phải làm 

gì? Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Tài liệu phổ biến, tuyên truyền về 

Chuyển đổi số (Tài liệu kèm theo), kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện 

nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức Tài 

liệu về Chuyển đổi số. 

2. Các cơ quan thông tấn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 

biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu về Chuyển đổi số.  

Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ 

thông tin, số điện thoại 02133798798 hoặc đồng chí Bùi Thị Lan, số điện thoại 

0379122000. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TTBCXB; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Minh Hiệu 
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