
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /CHHVN-KHCNMT 

V/v chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển 

đổi số trên Chuyên mục T63. 

      Hà Nội, ngày          tháng  11  năm 2022 

 

Kính gửi: 

   - Các tổ chức giúp việc Cục trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

Triển khai “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030” (được ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Thông tin và Truyền thông – cơ quan 

thường trực của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia 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. 

Để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, Cục Hàng 

hải Việt Nam thông báo đến các đơn vị để tìm hiểu, trực tiếp tham gia chia sẻ, phổ 

biến các câu chuyện chuyển đổi số của đơn vị mình trên Chuyên mục T63. 

Các câu chuyện do các cơ quan, đơn vị gửi về Chuyên mục T63 trước ngày 

30/11/2022 sẽ được lựa chọn 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 Ủy ban 

Quốc gia về chuyển đổi số, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ 

quan, tổ chức trên cả nước (Hướng dẫn tham gia gửi kèm theo). 

- Đầu mối liên hệ: 

+ Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Giao thông vận tải: Bà Trần Thị Thanh 

Hương, SĐT: 0973031435, email: huongttt@mt.gov.vn. 

+ Ban Biên tập Chuyên mục T63: Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ 

Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, SĐT: 0904997982, email: 

t63@mic.gov.vn. 

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các đơn vị biết, nghiên cứu tham gia./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCNMT.  

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng 

 

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