
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:     Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 5 năm 2022 

V/v tuyên truyền, phổ biến các văn 

bản, tài liệu của Cơ quan Thường trực 

Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số. 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Theo Công văn số 580/STTTT-VTCNTT ngày 22/04/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai các văn bản, tài liệu của Cơ quan 

Thường trực Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số. Nhằm chia sẻ, cung cấp thông 

tin để thúc đẩy nhiệm vụ chuyển đổi số và tăng cường công tác phổ biến, tuyên 

truyền đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân 

trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tuyên truyền, phổ biến một số 

nội dung về chuyển đổi số như sau: 

- Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố và đưa vào hoạt 

động các chuyên trang về chuyển đổi số như: Chia sẻ những câu chuyện về 

chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố tại địa chỉ: https://t63.mic.gov.vn; 

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại địa chỉ: https://smedx.mic.gov.vn; Cẩm 

nang chuyển đổi số tại địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn. 

- Hàng tuần, Bộ Thông tin và Truyền thông đều thực hiện các Báo cáo 

chuyên đề về chuyển đổi số (Lưu hành nội bộ), Sở Thông tin và Truyền thông 

sẽ cung cấp các Báo cáo chuyên đề này trên trang thông tin của Sở tại địa chỉ: 

http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn/chuyen-doi-so. 

- Các đơn vị nghiên cứu, tham khảo các nội dung nêu trên tại chuyên 

mục Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền 

thông để  thông tin tuyên truyền, cập nhật, công khai các nội dung trên lên 

chuyên mục Chuyển đổi số của Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các trường 

thuộc quyền quản lý. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện. 

https://t63.mic.gov.vn/
https://smedx.mic.gov.vn/
http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn/chuyen-doi-so
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Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:      
- Như kính gửi; 

- Sở TTTT (p/h); 

- LĐ Sở (ch/đạo);                 
- Phòng CM, NV Sở (th/h); 

- VP Sở (p/h thực hiện); 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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