
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BTTTT-THH 

V/v xin ý kiến đề xuất  

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 

 

     Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

Kính gửi:  

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

   - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

   

Thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Việt Nam 

ban hành Chiến lược về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số với 

quan điểm phát triển Chính phủ số để dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Để đẩy 

mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới, việc lựa chọn và công bố Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia là cần thiết. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây 

dựng dự thảo Quyết định và Đề án Ngày Chuyển đổi số quốc gia. 

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương 

nghiên cứu, cho ý kiến đối với 02 Dự thảo văn bản (gửi kèm theo). 

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (theo địa chỉ Cục 

Tin học hóa, Tầng 21, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 Dương Đình Nghệ, 

Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 31/7/2021 để tổng hợp, hoàn thiện dự 

thảo văn bản (đồng thời bản điện tử xin gửi về địa chỉ: pvthinh@mic.gov.vn; 

npnhung@mic.gov.vn). 

Thông tin liên hệ: Đ/c Phạm Văn Thịnh, Cục Tin học hóa; số điện thoại: 

0904 799 670; thư điện tử: pvthinh@mic.gov.vn. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; 

- Lưu:VT, THH (CĐS). (90b) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
 

 

Tài liệu gửi kèm: Dự thảo Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Dự thảo đề án 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 
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