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Tuyên Quang, ngày       tháng 9 năm 2022 

 
           ,     

KẾ HOẠCH 

Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 

 

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Truyền thông Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia 10/10, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chức, viên chức, người lao động ngành 

Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; ý nghĩa, vai trò, 

tầm  quan  trọng  của chuyển đổi số đối với cuộc sống và sự phát triển kinh  tế, văn 

hoá, xã hội của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã 

hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động truyền thông phải đảm bảo đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm,  

hiệu  quả, không phô trương, hình thức. 

- Truyền thông phải bám sát với các nhiệm vụ của ngành Tư pháp; giúp cho 

mỗi công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia 10/10; tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ 

chuyển đổi số của ngành Tư pháp Tuyên Quang. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. 

Quảng  bá  các  giá trị, lợi ích của việc xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội 

số; thành tựu của Việt Nam, của tỉnh Tuyên Quang trong công tác chuyển đổi số gắn 

với những kết quả cụ thể, nhất là trong công tác cải cách hành chính  gắn  với  chuyển 

đổi  số. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 



- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2022. 

2. Tuyên truyền về kết quả chuyển đổi số của ngành Tư pháp Tuyên 

Quang 

Tuyên truyền về những kết quả chuyển đổi số của ngành Tư pháp Tuyên 

Quang trong năm 2022, những mô hình hay, những việc làm thiết thực để đẩy nhanh 

quá trình chuyển đổi số của ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2022. 

3. Tuyên truyền cổ động trực quan 

Treo băng rôn tại trụ sở Sở Tư pháp chào mừng Ngày chuyển đổ số quốc gia.  

Nội dung khẩu hiệu: CHUYỂN ĐỔI SỐ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA 

XÃ  HỘI  VÌ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI DÂN. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: xong trước ngày 10/10. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tích cực 

hưởng ứng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia đến 

công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. 

- Giao phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo dõi, đôn đốc thực hiện. Tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/10/2022. 

Trên đây là Kế hoạch Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở TTTT (tổng hợp); 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Website STP, PBGDPL; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL(Đ.Thành) 

 

 
 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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