
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

 

              Số:          

V/v tuyên truyền về Tháng 10.  

Tháng tiêu dùng số trên hệ thống  

thông tin cơ sở 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Hà Nội, ngày      tháng     năm  

 

      Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                                     trực thuộc Trung ương 
 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 

22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Cục 

Chuyển đổi số quốc gia đã xây dựng Cổng thông tin về Chuyển đổi số quốc gia 

tại địa chỉ: https://dx.gov.vn. Trên cổng thông tin đã đăng tải nội dung Tháng 10.  

Tháng tiêu dùng số, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến trên cơ 

sở truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền 

thông khác trên địa bàn như sau:   

1. Tuyên truyền cho mọi người dân được biết và thụ hưởng các chương 

trình ưu đãi trong Tháng 10. Tháng tiêu dùng số. 

2. Tuyên truyền các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân 

trong Tháng 10/2022 (từ ngày 01- 31/10/2022) - Tháng 10. Tháng tiêu dùng số 

(có tài liệu kèm theo). 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (để b/c); 

- Cục Chuyển đổi số quốc gia (để ph/h); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, KMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Minh Phương 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-505-qd-ttg-2022-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-511118.aspx
https://dx.gov.vn/
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