
                  UBND HUYỆN MỸ TÚ 

   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:         /VHTT 

V/v triển khai thực hiện phổ cập, truyền 

thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số 

Quốc gia 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mỹ Tú, ngày      tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Tổ CNSCĐ 83 ấp.   

 

 

Căn cứ Công văn số 1769/STTTT-TTBCXB ngày 07/10/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện phổ cập, truyền 

thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia. 

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp 

thực hiện:  

1. Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 

thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng 

Thông tin điện tử, trang website đơn vị, trên các bảng điện tử thuộc sự quản lý 

của cơ quan, đơn vị, địa phương từ ngày 07/10/2022 đến ngày 10/10/2022 hoặc 

kéo dài đến hết ngày 31/10/2022.  

2. Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia vào các ấn phẩm trực 

tuyến và trực tiếp tại các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia của 

cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có).  

* Ghi chú: Bộ nhận diện Chuyển đổi số Quốc gia đã được Bộ Thông tin 

và Truyền thông xây dựng và đăng tải trên trang https://dx.gov.vn.  

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- Ban Biên tập Cổng TTĐT huyện;  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Đăng 
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