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Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

 các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 148/KH-UBND 

ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh “Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” và Hướng dẫn số 1384/HD-STTTT ngày 

28/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông “Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia năm 2022”; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối 

hợp tuyên truyền các nội dung sau:  

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong hệ thống MTTQ các 

cấp trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và người dân trong tỉnh về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số; mục 

đích, ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia và chủ đề của Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia năm 2022 “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một 

cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Đồng thời, phối hợp tổ chức thực hiện 

có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi.  

2. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, chủ đề của 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền:  

- Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10!  

- Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp 

hơn cho người dân.  

- Chuyển đổi số - Vì cuộc sống tốt đẹp hơn!  

- Tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm hành động vì một xã hội số.  

- An toàn thông tin trên môi trường số là trách nhiệm của mỗi cá nhân.  

- Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và 

huy động được sự tham gia của toàn dân.  



- Chuyển đổi số giáo dục chính là cách chúng ta thay đổi tương lai của cả 

quốc gia.  

- Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch 

Covid-19.  

- Doanh nghiệp công nghệ số chính là hạt nhân của quá trình chuyển đổi 

số.  

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, 

thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./ 

 

 

   Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  
- CT, PCT UBMTTQVN tỉnh; 

- VP, các Ban UBMTTQVN tỉnh;                                                                                                   

- Lưu VT, Ban TC-TG.  

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Trần Hòa 
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