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           Đắk Nông, ngày 18 tháng 10 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số  

của Trung tâm giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông 

 

 Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND  ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Nông về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 

01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số 

cải cách hành chính năm 2022; Công văn số 1543/SGDĐT-VP ngày 28/9/2022 về việc 

thực hiện kế hoạch số 531/KH-UBND về việc hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông đã thiết kế và công 

bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số của Trung tâm giáo dục hòa nhập tỉnh 

Đắk Nông, đây là kênh thông tin chính thức của Trung tâm giáo dục hòa nhập tỉnh 

Đắk Nông về chuyển đổi số, hoạt động song song với các kênh truyền thống khác, 

cách thức thực hiện kết nối như sau:  

Bước 1: Đăng nhập Zalo trên điện thoại thông minh; 

Bước 2: 

- Hoặc vào Danh bạ      Official Account      OA, tìm Trung tâm giáo dục hòa nhập 

Đắk Nông, bấm chọn "Quan tâm". 

- Hoặc nhấn vào đường dẫn: https://zalo.me/3462723430729179200 

- Hoặc quét mã QP - Code sau: 

 

Vậy, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông thông báo để 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, có nhu cầu tìm hiểu và tiện tra cứu, kết nối./. 

.Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc, các phòng thuộc Sở; 

- Website; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Ảnh 
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