
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         / STTTT-BCXB 

V/v tuyên truyền phát triển kinh tế số, nền tảng 
địa chỉ số Quốc gia gắn với bản đồ số và sử 
dụng nền tảng số Quốc gia về Họp trực tuyến 
trên hệ thống thông tin cơ sở 

 Điện Biên, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: Trung tâm Văn hoá, Truyền thanh - Truyền hình các 
huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 248/TTCS-TQ ngày 15/4/2022 của Cục 
Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền phát triển 
kinh tế số, nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn với bản đồ số và sử dụng nền tảng 
số Quốc gia về Họp trực tuyến trên hệ thống thông tin cơ sở.  

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia Phát triển kinh tế số và xã hội số 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 
02/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 
Phát triển Nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn với bản đồ số; Quyết định số 
605/QĐBTTTT ngày 31/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
về Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số Quốc gia về Họp trực tuyến thế 
hệ mới cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.  

 ở Thông tin và Truyền thông tỉnh đề nghị Trung tâm Văn hóa, Truyền 
thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, tập trung tuyên truyền các nội 
dung sau:  

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 
31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Quốc gia Phát triển kinh tế 
số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 
392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
ban hành Kế hoạch Phát triển nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn với bản đồ số; 
Quyết định số 605/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông về Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số Quốc gia về Họp 
trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân. 

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của 
Chiến lược Quốc gia Phát triển kinh tế số, xã hội số; việc phát triển nền tảng địa 
chỉ số Quốc gia gắn với bản đồ số; sử dụng nền tảng số Quốc gia về Họp trực 
tuyến thế hệ mới cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 
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3. Hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền các 

nội dung nêu trên. 

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị chủ động triển khai, thực 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Đ/c Lê Thành Đô - CT UBND tỉnh (để b/c);  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/h); 
- Cục TTCS  - Bộ TT&TT (để b/c); 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, BCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hùng Cường 
 


