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QUYẾT ĐỊNH 
Về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 

22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai ban hành 

Đề án phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 
2020-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Thông báo số 1978-TB/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về ý 

kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc lựa chọn Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai được tổ chức hằng năm nhằm: 

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, lợi 
ích của chuyển đổi số. 

3. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ 
ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 
quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, trình UBND tỉnh ban 
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hành kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động truyền 
thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm. 

2. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế 

hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và điều kiện 
thực tế của từng sở, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động truyền 

thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai hằng năm cho phù hợp. 

3. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền trên các chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi 
số tỉnh Lào Cai. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định 
thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Như Điều 5 (QĐ); 
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, TH1, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Trịnh Xuân Trường 
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