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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 52/NQ-TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương,
chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Điều 2. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm:
1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia,
thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030.
2. Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và 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. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan và Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển
khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông
Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ
Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, địa phương
để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày Chuyển đổi số
quốc gia hằng năm tại bộ, ngành, địa phương.
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3. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội, hiệp hội
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông chỉ đạo các tổ chức thành viên trực
thuộc tham gia và tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc
gia hằng năm.
4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt
Nam xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các kênh về chuyển đổi số và Ngày
Chuyển đổi số quốc gia.
5. Các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương thực hiện
đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; xây dựng
các chương trình giới thiệu và tuyên dương các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
điển hình đã đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ và mô hình mới; tổ chức
truyền thông đối ngoại, quảng bá Ngày Chuyển đổi số quốc gia ra nước ngoài.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (2b).VTA
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