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V/v tuyên truyền 02 kênh để truyền thông về 
Chuyển đổi số trên Zalo và Viber 
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Điện Biên, ngày         tháng 3  năm 2022 

  

Kính gửi:  
 

 
- Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh; 
- Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền 
thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi số Q uốc gia đến 2025, định hướng đến 
2030;  

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 12/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng 
nền tảng số Quốc gia phục vụ Chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, 
xã hội số và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về 
Chương trình phát triển nền tảng số Quốc gia. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng 02 kênh để truyền thông về 
Chuyển đổi số trên Zalo và Viber.  

Để tiếp tục truyền tải các nội dung cơ bản về Chuyển đổi số Quốc gia đến 
đông đảo người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh, Sở 
Thông tin và Truyền thông đề nghị:  

1. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

 Bố trí khung thời lượng, thời gian ph  hợp tuyên truyền 02 kênh Chuyển 
đối số Quốc gia trên Zalo và Viber; hướng dẫn quy trình truy cập vào các kênh 
trên để người dân tiện cập nhật thông tin hữu ích và tạo sự hưởng ứng, tham gia 
tích cực vào công cuộc Chuyển đổi số Quốc gia. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền 
hình các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tuyên truyền 02 kênh truyền thông trên 
phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn, tối thiểu 02 lần/tuần. 

3. Thông tin chi tiết kênh:  

02 kênh truyền thông Zalo, Viber được đăng tải trên chuyên trang 
https://chuyendoiso.dienbien.gov.vn  

Hoặc truy cập trực tiếp trên Zalo, Viber như sau:  

Đối với kênh Zalo, tên “Chuyển đối số Quốc gia”, truy cập vào link và 
chọn "Quan tâm". 

https://chuyendoiso.dienbien.gov.vn/


https://zalo.me/3302887077697757146?gidzl=sv4fE9f9_HVUZI4xcL7q4D
cCA3w41_SMaeylFO01eKF3Y2fhqbUa49RSA6lG1F59bTabCMDpwkqQcalq6W
&gidzl=z6yf96urI7tnSo4dRInAVlns8IPwU41zv25wT7ahH2otT7bo9YiKAxnxAIO
Z9nKilIjzSJ6eQ5XiRZT1S0 

- Đối với kênh Viber, tên “Chuyển đối số Quốc gia”, truy cập vào link và 
chọn "Tham gia kênh". 

https://invite.viber.com/?g2=AQAgVS%2BdM11uI07VCxaerXp2utRGt60h
9CPRhVaiJVQ%2BuCeq%2B0HfQfKMtCCW9%2BOx)&lang=en 

Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị tích cực triển khai, thực hiện và 
tổng hợp đưa vào nội dung báo cáo hoạt động h ng tháng để  ở Thông tin và 

Truyền thông tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và  BN  tỉnh /   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT (để b/c); 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Công an tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu VT, TTCNTT&TT; BCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hùng Cường 
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