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            Số:         

V/v tuyên truyền sử dụng nền 

 tảng số quốc gia về sàn thương mại  

điện tử và Cách mạng công nghiệp lần  

thứ tư trên hệ thống thông tin cơ sở 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Hà Nội, ngày      tháng    năm  

 

    Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                    trực thuộc Trung ương 

 

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1140/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát 

triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử; Quyết định số 

1232/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư đến năm 2030, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến 

trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương 

tiện truyền thông khác trên địa bàn như sau:  

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1140/QĐ-BTTTT ngày 

23/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thúc 

đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử và 

Quyết định số 1232/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 

31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và các văn bản hướng dẫn liên quan 

đến các nội dung trên. 

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, người dân và doanh nghiệp về nền tảng số quốc gia về sàn thương 

mại điện tử. Thông qua việc tuyên truyền giúp cho người dân từng bước biết 

được tính năng về công nghệ, những trải nghiệm mua bán trực tuyến, những 

thông tin nông nghiệp cho người dân khu vực nông thôn, đồng thời giúp kết nối, 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông 

nghiệp, nông thôn của từng địa phương và quốc gia. 

Thông qua tuyên truyền các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và 

doanh nghiệp biết tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công 
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nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế 

và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh thông qua nghiên cứu, chuyển giao 

và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đồng thời, chủ động 

phòng ngừa, ứng phó nhằm hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, an toàn, công bằng xã hội và phát triển bền vững. 

3. Tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng, phát triển nền tảng số quốc gia về sàn 

thương mại điện tử và tham gia khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4. 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Vụ Quản lý doanh nghiệp (để ph/h); 

- Vụ Công nghệ thông tin (để ph/h); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, KMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Minh Phương 
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