
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 
Số:           /UBND-VHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Bắc Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v Truyền thông Lễ phát động triển 

khai Nền tảng “Công dân số Xứ 

Lạng” và phát triển tài khoản thanh 

toán điện tử (12/5/2022); các hoạt 

động truyền thông sau Lễ phát động. 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 897/KH-STTTT ngày 10/5/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về truyền thông Lễ phát động triển khai Nền 

tảng “Công dân số Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử 

(12/5/2022); các hoạt động truyền thông sau Lễ phát động. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện 

tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân việc cài đặt, sử dụng nền tảng “Công dân 

số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử trong chuyển đổi số tại tỉnh Lạng 

Sơn như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

 Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm vận động phong trào rộng 

lớn, rộng khắp và toàn dân lên không gian số. Trong đó, nền tảng “Công dân số 

Xứ Lạng” sẽ là nền tảng duy nhất tích hợp các ứng dụng, các nền tảng cơ bản 

thiết yếu để người dân thực hiện các giao dịch với chính quyền, giao dịch xã hội, 

giao dịch tài chính – thương mại, giao dịch dân sự,... Cụ thể: 

* Giai đoạn I (Từ ngày 12/5/2022 đến hết tháng 5/2022): 

- Thông điệp truyền thông của chương trình 

 + Thông điệp chính: “Công dân số Xứ Lạng”. 

 + Thông điệp giá trị: “Công dân số Xứ Lạng - Chủ nhân trong không 

gian số”. 

 + Thông điệp đối với Tổ Công nghệ số cộng đồng: “ Đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng người”. 

 - Truyền thông về nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”, gồm: 

 + Dịch vụ công trực tuyến; 

 + Phản ánh hiện trường (Người dân phản ánh với chính quyền các cấp 

trực tuyến); 

 + Thông tin đất đai trực tuyến; 
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 + Trợ lý ảo cho người dân “iSee Lạng Sơn”; 

  + Sàn Thương mại điện tử langson.postmart.vn; 

 + Sàn Thương mại điện tử langson.voso.vn. 

+ Tài khoản thanh toán điện tử của MBBank. 

- Hoạt động truyền thông  

+ Truyền thông trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Internet: 

Tiểu phẩm truyền thanh về việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng 

“Công dân số Xứ Lạng”; 

Tiểu phẩm truyền thanh về mua bán hàng trên sàn thương mại điện tử, tài 

khoản thanh toán điện tử. 

+ Truyền thông trên mạng xã hội (zalo, Fb): Trang thông tin điện của 

huyện, của xã; fanpage của các cơ quan, đơn vị; Tổ công nghệ số cộng đồng.  

+ Truyền thông trực quan: Các xã, thị trấn treo băng rôn tại Trụ sở Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn (hoàn thành xong trước 18h00 ngày 11/5/2022). 

* Giai đoạn II: Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông từ tháng 

6/2022 đến hết tháng 12/2022. 

(Kế hoạch số 987/STTTT-TTBCXB ngày 10/5/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông được gửi kèm trên hệ thống VNPT-iOffice). 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền về việc 

cài đặt, sử dụng nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện 

tử trong chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 

Đăng tải nội dung Kế hoạch truyền thông lên Trang thông tin điện tử của 

huyện. 

2.2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Đăng, phát định kỳ các tiểu phẩm truyền thanh: Tuần 03 lần; vào mỗi 

buổi chiều các ngày Thứ Năm, Thứ Bẩy, Chủ nhật hàng tuần trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở từ ngày 12/5 – 10/6/2022.  

- Viết tin, bài phản ánh quá trình triển khai việc cài đặt, sử dụng nền tảng 

“Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử gắn với các hoạt động 

thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Đăng tải lên Trang 

Fanpage các hoạt động, mô hình điển hình triển khai hiệu quả. 

2.3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Treo băng rôn tại Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (hoàn thành 

xong trước 18h00 ngày 11/5/2022). 

- Truyền thông về Lễ phát động triển khai Nền tảng “Công dân số Xứ 

Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử (12/5/2022) và các hoạt động 

sau Lễ phát động trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trên hệ 
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thông loa truyền thanh xã, trang thông tin điện tử của địa phương; tuyên truyền 

qua mạng xã hội facebook, zalo,… và các hình thức phù hợp khác. 

Lưu ý: Các tiểu phẩm truyền thanh đăng, phát định kỳ : Tuần 03 lần; vào 

mỗi buổi chiều các ngày Thứ Năm, Thứ Bẩy, Chủ nhật hàng tuần trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở từ ngày 12/5 – 10/6/2022.  

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị; Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Kết thúc mỗi giai đoạn báo cáo kết 

quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện)./. 

 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Dương Thị Thép 
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