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            Kính gửi: Các ông bà Tổ trưởng tổ đân phố.  
 

Thực hiện Công văn số 219/VHTT ngày 15/11/2022 của Phòng Văn hoá và 

thông tin thành phố Bắc Kạn về chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên 

Chuyên mục T63. 

Nhằm phổ biến, tuyên truyền, chia sẻ các câu chuyện chuyển đổi số trên 

Chuyên mục T63 của Bộ Thông tin và Truyền thông  hiệu quả UBND phường đề 

nghị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Các ông, bà tổ trưởng tổ dân phố  

Tuyên truyền đến cán bộ, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn biết, tham gia 

học hỏi câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63. Đồng thời dựa trên 

những kết quả đã đạt được chủ động tham gia đăng tải, chia sẻ câu chuyện thành 

công về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương mình lên trang thông tin 

điện tử https://t63.mic.gov.vn theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông 

(có hướng dẫn gửi kèm). 

2. Cán bộ, công chức phường 

Tìm hiểu, tham gia học hỏi câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63. 

Đồng thời dựa trên những kết quả đã đạt được chủ động tham gia đăng tải, chia sẻ 

câu chuyện thành công về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương mình lên 

trang thông tin điện tử https://t63.mic.gov.vn theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông (có hướng dẫn gửi kèm). 

Với nội dung trên, UBND phường đề nghị các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố, 

cán bộ công chức phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- CT, PCT UBND phường; 

- Cán bộ, công chức phường; 

Gửi bản giấy: 

- 17 tổ dân phố; 

- Lưu: VP - VHXH. 
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Câu chuyện 
Chuyển đổi số 

 

Hướng dẫn đăng ký thành viên và đăng tải câu chuyện chuyển đổi số 
tại Chuyên mục T63 (https://t63.mic.gov.vn) 
 

 

           website: https://t63.mic.gov.vn  

 

 Đăng ký thành viên 

- Nhấn vào nút Đăng nhập để truy cập hoặc 

đăng ký tài khoản mới. 

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. 

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) 
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