
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v tổ chức ra quân hưởng 

ứng ngày chuyển đổi số 

quốc gia năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hạ Lang, ngày     tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Huyện đoàn Thanh niên; 

- Viễn thông Hạ Lang; 

- Viettel Hạ Lang; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- UBND thị trấn Thanh Nhật. 

(Dưới đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2351/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 

30/9/2022 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển 

đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Hạ Lang, Ủy ban nhân dân huyện 

đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức ra quân hưởng ứng ngày chuyển 

đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện, nội dung như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian ra quân: từ 9h00 ngày 24 ngày 10 năm 2022  

- Địa điểm: tại Trụ sở làm việc UBND thị trấn Thanh Nhật 

2. Phân công thực hiện 

2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì phối hợp cơ quan liên quan 

tham mưu thực hiện chương trình ra quân của huyện. Xét duyệt nội dung của 

các đơn vị và tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện, Sở Thông tin và Truyền 

thông theo quy định. 

2.2. Huyện đoàn Thanh niên: Xây dựng nội dung kịch bản, dẫn chương 

trình ra quân và huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người 

dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số; đăng ký sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện. 

2.3. VNPT Hạ Lang, Viettel Hạ Lang: thực hiện nội dung hướng dẫn 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn huyện sử dụng dịch vụ 

thanh toán không dùng tiền mặt (Mobile Money) để hưởng ứng triển khai các 
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hoạt động Ngày chuyển dổi số quốc gia, phục vụ nhu cầu thanh toán điện tử khi 

người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ điện tử khác.  

2.4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông: cử phóng viên dự và đưa tin 

chương trình buổi lễ ra quân. 

2.5. Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Nhật: cử cán bộ, công chức tham 

gia buổi lễ ra quân và tạo điều kiện về cơ sở vật chất để buổi lễ ra quân hưởng 

ứng ngày chuyển đổi số của huyện đạt kết quả. 

Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy ; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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