
 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TRUNG TÂM TIN HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTTH-CSTH&CĐS Hà Nội, ngày         tháng      năm 2022 
V/v triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày 

Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ 

Ngày 13/9/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết 

định số 1533/QĐ-BKHĐT về Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Theo đó, ngày 10 tháng 10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư.  

Ngày 15/9/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết 

định số 1572/QĐ-BKHĐT phê duyệt Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo Kế 

hoạch, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Trung tâm Tin học thực hiện nhiệm vụ 

sau: 

1. Cục Phát triển doanh nghiệp 

- Chủ trì nhiệm vụ: “Tuyên truyền, triển khai các hoạt động Chuyển đổi 

số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa”. 

- Thời gian triển khai: Trong tháng 10/2022 

2. Các đơn vị thuộc Bộ 

- Chủ trì nhiệm vụ: “Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày 

Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư; triển khai hiển thị bộ nhận diện, biểu 

trưng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang thông tin điện tử do đơn vị 

mình quản lý; lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày 

Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư tới toàn bộ công chức, viên chức thuộc 

đơn vị”. 

- Thời gian triển khai: Trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 10/10/2022. 

- Để triển khai nhiệm vụ nêu trên, Trung tâm Tin học gửi đường dẫn để 

tải bộ nhận diện, biểu trưng Ngày Chuyển đổi số quốc gia như sau:  

http://dx.gov.vn/. 

Kính đề nghị các đơn vị căn cứ theo Kế hoạch đã được phê duyệt, triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian. Đầu 

mối phối hợp của Trung tâm Tin học là Bà Đặng Thị Thanh Hòa; Số điện thoại: 

080.48473/0985117825; Thư điện tử: danghoa@mpi.gov.vn. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Duy Đông (để báo cáo); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Như Sơn 
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