
 

 

UBND TỈNH KON TUM  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 Số:          /STTTT-BCVT&CNTT 

V/v chia sẻ, phổ biến câu chuyện 

chuyển đổi số trên chuyên mục T63 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày       tháng      năm       

    Kính gửi:   

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Các tổ chức chính trị, xã hội; 

 - Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. 

 

 Căn cứ Văn bản số 3746/UBND-KGVX ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên 

mục T63.  

Chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số” được Bộ Thông tin và Truyền 

thông xây dựng tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn/ (gọi tắt là Chuyên mục T63) mang 

thông điệp “Thành công đến từ chia sẻ”, Chuyên mục T63 đã tạo ra một “nền tảng” 

để các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước 

chia sẻ, phổ biến các câu chuyện thành công về chuyển đổi số. 

 Bên cạnh đó, dựa trên các câu chuyện chuyển đổi số được chia sẻ trên Chuyên 

mục T63, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tuyển chọn một số câu chuyện được gửi 

trước ngày 30/11/2022 để biên tập trong cuốn sách “Câu chuyện Chuyển đổi số 

năm 2022”1.   

Trên tinh thần đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông 

thông báo các đơn vị, địa phương biết, tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện 

chuyển đổi số trên Chuyên mục T63.  

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia 

Chuyên mục T63 để chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị 

mình; Đồng thời học hỏi, tham khảo kinh nghiệm chuyển đổi số của các đơn vị, địa 

phương khác. (Hướng dẫn tham gia và đăng tải các câu chuyện chuyển đổi số tại 

Chuyên mục T63 kèm theo). 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, BCVT&CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Thu 

 

                                           
1 Cuốn sách sẽ được phát hành và gửi tới các đồng chí Lãnh đạo và Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, lãnh 

đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức trong cả nước 
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