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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 
 

 

Số: 141  /UBND 
 
 

V/v chia sẻ, phổ biến câu chuyện 

chuyển đổi số trên Chuyên 

mục T63 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Hà, ngày 30 tháng 11 năm 2022 
 

  

 

 

Kính gửi: 

- BGH trường MN Bắc Hà; TH Bắc Hà; 

- BCH Công đoàn phường. 
 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 2836/UBND-VHTT ngày 25/11/2022 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên 

mục T63. Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục "Câu 

chuyện chuyển đổi số" và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại địa 

chỉ https://t63.mic.gov.vn (gọi tắt là Chuyên mục T63) với mục tiêu nhằm tạo ra 

một “nền tảng" để các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân chia sẻ, phổ biến các câu chuyện thành công về chuyển đổi số trên chuyên 

mục; UBND phường yêu cầu: 

1. Công chức Văn hóa phối hợp với BCH công đoàn: Trên cơ sở nội dung về 

“Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên 

mục T63”, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của phường 

về nội dung chương trình và chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số của ngành, 

đơn vị, địa phương mình trên Chuyên mục T63 (theo nội dung gửi kèm). 

 - Đăng tải nội dung “Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện 

chuyển đổi số tại Chuyên mục T63” trên Cổng TTĐT phưsờng Bắc Hà. 

2. Trạm truyền thanh phường: Thông báo nội dung chia sẽ, phổ biến câu 

chuyện chuyển đổi số trên chuyên mục T63 1 tuần 3 lần trên hệ thống truyền thanh 

3. Ban giám hiệu trường MN Bắc Hà, TH Bắc Hà:Trên cơ sở nội dung về 

“Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên 

mục T63”, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị 

mình quản lý về nội dung chương trình và chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi 

số của ngành, đơn vị, địa phương mình trên Chuyên mục T63 (theo nội dung gửi 

kèm). 

 Nhận được Công văn, yêu cầu BCH công đoàn, BGH 2 trường và các ngành 

liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Trạm truyền thanh phường; 

- Lưu: VT,VP.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Duy Hải 

https://t63.mic.gov.vn/
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CHIA SẼ, PHỔ BIẾN CÂU CHUYỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TRÊN CHUYÊN MỤC T63 

 

 

Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên 

mục "Câu chuyện chuyển đổi số" và xây dựng trang thông tin điện tử của 

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

 

Mục tiêu của Chuyên mục T63 nhằm 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. 

Trong thời gian thử nghiệm 01 năm, đến nay đã có nhiều câu chuyện thành công và 

các ý tưởng hay về chuyển đổi số được chính các cơ quan, tổ chức, địa phương đăng 

tải trên Chuyên mục T63. Trong đó, nhiều câu chuyện đã được thực tiễn kiểm chứng 

là hiệu quả và được tham khảo nhân rộng tại các tổ chức, địa phương trong cả nước. 

"Thành công đến từ chia sẻ" là thông điệp của Chuyên mục T63, với ý nghĩa mang 

lại lợi ích hai chiều, đó là vừa chia sẻ, phổ biến câu chuyện của mình cho các tổ 

chức bên ngoài, đồng thời được học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của các nơi khác 

để có thể áp dụng cho tổ chức của mình. 

Để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Hà Tĩnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông thông đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh cùng chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên Chuyên mục T63 theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Theo 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". 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 ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ 

quan, tổ chức trong cả nước. 

 

Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số tại 

Chuyên mục T63 ( http://t63.mic.gov.vn) 
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Bước 1: Đăng ký thành viên 

Nhấn vào nút Đăng nhập để truy cập hoặc đăng ký tài khoản mới. 

Bước 2: Đăng tải câu chuyện 

Nhấn vào dòng chữ “Xin chào" và bắt đầu soạn thảo câu chuyện. 

Câu chuyện sẽ được duyệt bởi Ban Biên tập trước khi được đăng tải chính thức trên 

Chuyên mục T63. 

Bước 3: Cấu trúc câu chuyện 

Câu chuyện không quá 2.500 từ (hoặc dưới 5 trang A4), gồm cả hình ảnh, với cấu 

trúc bao gồm, nhưng không giới hạn các mục chính như sau: 

Tóm lược câu chuyện 

Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết 

Cách làm, giải pháp để giải quyết vấn đề 

Kết quả, hiệu quả mang lại 

Bài học kinh nghiệm rút ra khi triển khai 

Kế hoạch tiếp theo (nếu có) 

 

 

 


		2022-12-01T13:50:04+0700


		phuongbacha.tpht@hatinh.gov.vn
	2022-12-01T16:10:24+0700




