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Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh về 

Tổ chức triển khai các hoạt động ngày Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2022; Kế 

hoạch số 84/KH-STTTT ngày 30/9/2022 về việc đẩy mạnh tuyên truyền về công 

tác chuyển đổi số và hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Sơn La năm 2022; Công văn số 1289/STTTT-TTBCXBBC ngày 30/9/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia 10/10; 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

Thực hiện tuyên truyền và triển khai sử dụng kênh truyền thông “Chuyển 

đổi số Quốc gia” trên Zalo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và nhân dân; Tạo hình ảnh đại diện trên Zalo (có hướng dẫn sử dụng ứng 

dụng Zalo và quét mã QR code gửi kèm theo). 

2. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số trong tháng 10 năm 

2022 trên hệ thống phát thanh - truyền hình của huyện, hệ thống loa phát thanh 

đặt tại các bản, tiểu khu với nội dung cụ thể như sau: 

+ Tuyên truyền chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì 

một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 

2022. Tập trung vào các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc 

đẩy, hỗ trợ người dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ 

cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số 

mang lại.  

+ Tuyên truyền Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030; Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về ngày chuyển đổi số quốc gia.  

+ Tuyên truyền vai trò chuyển đối số với ba trụ cột là Chính quyền số, kinh 

tế số, xã hội số trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

+ Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chuyển đổi số tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về 

V/v tuyên truyền công tác chuyển 

đổi số và hưởng ứng ngày Chuyển 

đổi số quốc gia 
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Chuyển đổi số với Nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, 

các ngành.  

+ Giới thiệu và tôn vinh những tấm gương điển hình về Chuyển đổi số trên 

các lĩnh vực kinh tế, chính trị và đời sống xã hội. Phổ biến những kinh nghiệm, 

mô hình, giải pháp triển khai chuyển đổi số hiệu quả; phản ánh hoạt động của Tổ 

Công nghệ số cộng đồng; lan tỏa những câu chuyện thành công, tôn vinh gương 

điển hình về chuyển đổi số.  

+ Kịp thời phản ánh các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 (ngày 10/10/2022); tháng hưởng ứng ngày 

chuyển đổi số quốc gia (tháng 10/2022).  

(Tài liệu truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, bộ nhận diện, biểu 

trưng của Ngày Chuyển đổi số quốc gia được đăng tải trên Cổng Thông tin điện 

tử Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ http://dx.gov.vn/) 

- Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông 

qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các màn hình 

công cộng của huyện. Thời gian thực hiện: trong tháng 10/2022.  

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia được đăng tải trên trang 

https://dx.gov.vn. 

3. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của huyện 

- Kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo, tin, bài tuyên truyền về thực hiện 

công tác chuyển đổi số lên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

- Đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng thông tin 

điện tử của huyện.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đ/c CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VHTT (20 bản). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hoa 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.gov.vn/
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PHỤ LỤC 

Hướng dẫn sử dụng kênh truyền thông Chuyển đổi số quốc gia trên zalo 

(kèm công văn 2991/UBND-VHTT ngày 4/10/2022 của UBND huyện Mộc Châu) 

 

Kênh “Chuyển đổi số quốc gia” trên zalo là một trong những trang thông 

tin chính thức của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. Kênh cung cấp các thông 

tin mới nhất về chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng, chia sẻ các kiến 

thức, những câu chuyện, sáng kiến, mô hình, cách làm hay về chuyển đổi số, hỗ 

trợ tra cứu các văn bản, tài liệu hướng dẫn, trợ lý ảo... Theo đó, cán bộ, công 

chức, viên chức và người dân có thể vào ứng dụng zalo, tại mục tìm kiếm gõ 

“Chuyển đổi số quốc gia” và chọn nút “Quan tâm” để theo dõi sử dụng: 

 

Hoặc quét mã QR-code (bên dưới), sau đó chọn nút “Quan tâm”: 
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Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm Avatar frame Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia 10.10 

 

I. THAY ẢNH ĐẠI DIỆN TRÊN FACEBOOK 

 

-Cách 1. Truy cập đường link: 

 

www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=135938397487018 

để tiến hành thay đổi hình đại diện. 

 

- Cách 2. Nếu trên bảng tin Facebook của các anh/chị hiện lên thông 

báo bạn bè, đồng nghiệp đã sử dụng Avatar Frame này rồi, bấm chọn Try it 

trên thông báo đó luôn.  

 

II. THAY ẢNH ĐẠI DIỆN TRÊN ZALO 

 

- Cách 1: Sau khi đã thay ảnh đại diện có frame Ngày 10.10 thành công 

trên FB, các anh/chị tải ảnh đại diện đó xuống và cập nhật với ảnh đại diện 

trên zalo. 

 

- Cách 2: Thực hiện các bước dưới đây 

 

            1. Truy cập đường link: 

 https://khunghinh.net/khung-hinh/1663941655-26497  

 

            2. Bấm "Chọn hình" để tải lên bức ảnh mình yêu thích 

 

            3. Sau khi tải hình lên, kéo di trực tiếp vào ảnh của anh/chị để tùy 

chỉnh, hoặc bên dưới phần "Thay đổi kích thước" có thanh kéo chỉnh để 

chỉnh hình ảnh vừa vặn với khung hình. 

 

            4. Sau khi đã căn chỉnh xong, chọn "Xem kết quả" và tải ảnh xuống. 

 

            5. Thay ảnh đại diện trên zalo bằng hình ảnh vừa được tạo. 

 

http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=135938397487018
https://khunghinh.net/khung-hinh/1663941655-26497
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