
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

 

                 Số:         

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 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Hà Nội, ngày      tháng   năm  

 

       

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                                     trực thuộc Trung ương 
 

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/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, Cục Thông tin cơ sở 

đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài 

truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác trên địa bàn như 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 và các 

văn bản hướng dẫn liên quan đến các nội dung trên. 

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. Tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác phát triển các nền tảng trên. 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Vụ Quản lý doanh nghiệp (để ph/h); 

- Cục Tin học hóa (để ph/h); 

- Cục Bưu điện Trung ương (để ph/h); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, KMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Minh Phương 
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