
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:  

V/v Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia 10-10. 

       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày     tháng        năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT huyện, TX, TP; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 18/04/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Triển khai, thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg  ngày 25/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định 

hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Kế hoạch số 1490/KH-SGDĐT ngày ngày 25 tháng 5 năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định 

hướng đến năm 2030”, đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, phổ thông trên địa 

bàn tỉnh; 

Thực hiện Công văn số 12176/UBND-VP ngày 30/09/2022 của UBND 

tỉnh về việc Kế hoạch Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 

2022; 

Theo hướng dẫn tài Công văn số 1684/STTTT-VTCNTT ngày 

03/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 

4878/BTTTT-CĐSQG về phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

10/10. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên truyền ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-

10, với các nội dung chính như sau: 

- Năm rõ mục đích, yêu cầu và tinh thần của Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia và chủ đề của Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022; 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số phù hợp với 

yêu cầu và điều kiện thực tế, gắn với sinh hoạt chính trị tại cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị về mục 

đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia và 

chủ đề của Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022. (có hình, 

ảnh minh chứng) 

- Đăng bộ nhận diện (mã QR bên dưới) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên 
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Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị;  

- Phổ biến, khuyến khích học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên 

chức quét (mã QR bên dưới) bằng ứng dụng Zalo để tham gia kênh truyền 

thông về Chuyển đổi số quốc gia 

- Mã QR bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia: 

 

 

- Văn phòng Sở phối hợp VNPT tỉnh đưa mã QR bộ nhận diện Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia vào app vnEdu Connect. 

- Phòng TCCB Sở đăng mã QR bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia lên Cổng TTĐT ngành. 

Sở GDĐT đề nghị các Đơn vị trực thuộc Sở, Phòng GDĐT các huyện, 

thị xã, thành phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- LĐ Sở (ch/đ); 

- Cổng TTĐT Sở (tt); 
- Lưu VT, VP, khanhnk. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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