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QUYÉT ĐỊNH
về Ngày Chuyển đồi số của Bộ Khoa học và Công nghệ

TRƯỞNG BAN
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỎI SỐ

Căn cứ Nghị định sổ 95/2017/NĐ-CP ngày ¡6 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;

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

Căn cứ Quyết định sổ 1210/QĐ-BCĐCĐS ngày 07 thảng 7 năm 2022 của 
Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy 
chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đối sổ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giảm đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Phó Trưởng ban, 
Tổ trưởng Tố công tác giúp việc Ban chỉ đạo.

QUYÉT ĐỊNE:

Điều 1. Lấy Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10 hằng năm) là 
Ngày Chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ vói các nội dung chính như sau:

1. Phát động sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng để lan tỏa mục đích, ý nghĩa, 
tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

2. Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của 
Bộ Khoa học và Công nghệ tới các bộ, ngành, địa phưong, cán bộ, công chức, viên 
chức toàn ngành, người dân và doanh nghiệp.

3. Thúc đẩy sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ đẩy nhanh tiến độ triển khai 
và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3026/QĐ- 
BKHCN ngày 24/11/2021 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Khoa 
học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thừ trưởng các đơn vị trực thuôc 

Bộ có trách nhiệm thực thi Quyết định này./. ( jỊ //
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