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      Kính g i: Sở Th ng tin v  Truyền thông các tỉnh  th nh phố 

                                     trực thuộc Trung ương 
 

Để tiếp t c thực hi n có hi u quả Nghị  ịnh số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ quy  ịnh quản      u tư  ng   ng c ng ngh  th ng tin 

s    ng ngu n vốn ng n sách nh  nư c; Quyết  ịnh số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 của Thủ tư ng Chính phủ ban h nh Chương trình Chuyển   i số quốc 

gia  ến năm 2025   ịnh hư ng  ến năm 2030; Quyết  ịnh số 942/QĐ-TTg ngày 

15/6/2021 của Thủ tư ng Chính phủ phê  uy t Chiến  ược phát triển Chính phủ 

 i n t  hư ng  ến Chính phủ số giai  oạn 2021-2025,  ịnh hư ng  ến năm 

2030; Quyết  ịnh số 186/QĐ-BTTTT ngày 12/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Th ng 

tin v  Truyền th ng ban h nh Quyết  ịnh Chương trình thúc  ẩy phát triển v  s  

  ng các nền tảng số quốc gia ph c v  chuyển   i số  phát triển  chính phủ số  

kinh tế số  xã hội số (gọi tắt    Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia); 

Quyết  ịnh số 2323/QĐ-BTTTT ng y 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Th ng tin 

v  Truyền th ng ban h nh Khung Kiến trúc Chính phủ  i n t  Vi t Nam  phiên 

bản 2.0 (gọi tắt    Quy  ịnh quản      u tư  ng   ng c ng ngh  th ng tin s  

  ng ngu n vốn ng n sách nh  nư c), C c Th ng tin cơ sở  ề nghị Sở Th ng 

tin v  Truyền th ng các tỉnh  th nh phố trực thuộc Trung ương chỉ  ạo tuyên 

truyền  ph  biến trên h  thống truyền thanh cấp huy n    i truyền thanh cấp xã 

v  các phương ti n truyền th ng khác trên  ịa b n như sau:   

1. Tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia 

1.1. Tuyên truyền  ph  biến nội  ung Quyết  ịnh số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 của Thủ tư ng Chính phủ ban h nh Chương trình Chuyển   i số quốc 

gia  ến năm 2025   ịnh hư ng  ến năm 2030; Quyết  ịnh số 942/QĐ-TTg ngày 

15/6/2021 của Thủ tư ng Chính phủ phê  uy t Chiến  ược phát triển Chính phủ 

 i n t  hư ng  ến Chính phủ số giai  oạn 2021-2025   ịnh hư ng  ến năm 

2030; Quyết  ịnh số 186/QĐ-BTTTT ng y 12/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Th ng 

tin v  Truyền th ng ban h nh Chương trình thúc  ẩy phát triển v  s    ng các 

nền tảng số quốc gia ph c v  chuyển   i số  phát triển  chính phủ số  kinh tế số  

xã hội số và các văn bản hư ng  ẫn của Bộ Th ng tin v  Truyền th ng về 

Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia. 

1.2. Tuyên truyền n ng cao nhận th c  trách nhi m của các cấp ủy Đảng  

chính quyền  người   n v   oanh nghi p về sự c n thiết v  tính cấp thiết của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-749-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-942-qd-ttg-2021-chien-luoc-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-huong-toi-chinh-phu-so-477851.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-749-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-942-qd-ttg-2021-chien-luoc-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-huong-toi-chinh-phu-so-477851.aspx
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chuyển   i số. Gắn các m c tiêu  nhi m v  về chuyển   i số v i nghị quyết  

chiến  ược  chương trình h nh  ộng  m c tiêu  nhi m v  phát triển kinh tế - xã 

hội  bảo  ảm quốc phòng  an ninh của các cấp  các ng nh. 

1.3. Tuyên truyền, ph  biến các ch c năng  tính năng chính   ợi ích khi s  

  ng  các  iển hình s    ng nền tảng  hi u quả hoạt  ộng của nền tảng  hư ng 

dẫn s    ng  hỏi  áp về nền tảng… các nội  ung khác  iên quan  ến phát triển 

v  s    ng nền tảng số v  nền tảng số quốc gia.  

1.4. Tuyên truyền, ph  biến nội  ung  chính sách pháp  uật  ể nâng cao 

nhận th c cho người   n v  to n xã hội về Chính phủ  i n t   Chính phủ số  

chuyển   i số; ph  cập kỹ năng số cho người   n  hư ng  ẫn người   n s    ng 

các  ịch v  số của cơ quan nh  nư c th ng qua các hoạt  ộng xã hội hóa;   ng 

thời biểu  ương  khen thưởng những tập thể  cá nh n có th nh tích xuất sắc 

trong công tác chuyển   i số. 

2. Tuyên truyền Quy  ịnh quản      u tư  ng   ng c ng ngh  th ng tin s  

  ng ngu n vốn ng n sách nh  nư c 

2.1. Tuyên truyền Nghị  ịnh số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của 

Chính phủ quy  ịnh quản      u tư  ng   ng c ng ngh  th ng tin s    ng 

ngu n vốn ng n sách nh  nư c; Quyết  ịnh số 2323/QĐ-BTTTT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Th ng tin v  Truyền th ng ban h nh Khung Kiến 

trúc Chính phủ  i n t  Vi t Nam  phiên bản 2.0 v  các văn bản hư ng  ẫn của 

Bộ Th ng tin v  Truyền th ng về quản      ng   ng c ng ngh  th ng tin  

chuyển   i số s    ng ng n sách nh  nư c. 

2.2. Tuyên truyền về hư ng  ẫn kết nối v  chia sẻ  ữ  i u th ng qua nền 

tảng tích hợp  chia sẻ  ữ  i u quốc gia (NDXP) (có t i  i u kèm theo). 

C c Th ng tin cơ sở  ề nghị Sở Th ng tin v  Truyền th ng các tỉnh  

th nh phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hi n. 

Tr n trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Th  trưởng Phạm Anh Tuấn ( ể b/c); 

- V  Quản     oanh nghi p ( ể ph/h); 

- C c Tin học hóa ( ể ph/h); 

- Lãnh  ạo C c; 

- Lưu: VT  KMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Minh Phương 
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