
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 
Số:         /UBND-VHTT 

V/v chia sẻ, phổ biến câu chuyện 

chuyển đổi số trên Chuyên mục T63 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trùng Khánh, ngày      tháng 11 năm 2022 

  

Kính gửi: 

       - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

       - UBND các xã, thị trấn. 

                  (Gọi chung là các đơn vị) 

 

 Thực hiện Công văn số 2805/VP - VX, ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện 

chuyển đổi số trên Chuyên mục T63; 

 Nhằm đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện, tạo nhận 

thức về sự quan trọng của chuyển đổi số đến với người dân trên địa bàn huyện, Ủy 

ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

 1. Các đơn vị căn cứ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công 

văn số 5392/BTTTT-QHQT, thực tiễn quá trình chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị 

(các tài liệu được đính kèm công văn này), tham gia chia sẻ, phổ biến các câu 

chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63 (tại địa chỉ: https://t63.mic.gov.vn). 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin tham gia chia sẻ các câu chuyện chuyển đổi 

số của huyện, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chia sẻ, tham 

khảo thông tin về chuyển đổi số trên Chuyên mục T63. 

 3. Trung tâm Văn hóa và Thông tin thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền 

thanh cấp xã một cách kịp thời, có hiệu quả. 

 Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện, đề nghị các đơn vị quan tâm, 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
 

 

https://t63.mic.gov.vn/
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