
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

  

Số: 3994/UBND-THCBKS Tuyên Quang, ngày 30 tháng 9 năm 2022 
V/v phổ cập bộ nhận diện  

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 

 

           Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 
- Các cơ quan báo chí; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp Viễn thông. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 4878/BTTTT-CĐSQG ngày 

30/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia 10/10. 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

Giao các cơ quan, đơn vị (mục kính gửi) tổ chức triển khai thực hiện Văn bản 

số 4878/BTTTT-CĐSQG ngày 30/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
trong đó tập trung vào các nội dung sau: 

- 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 Trang/Cổng 

Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công 
cộng thuộc sự quản lý, các website, apps của các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý từ ngày 01/10/2022 
đến ngày 10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022. 

- Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực 

tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. 

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia được đăng tải tại địa chỉ 

https://dx.gov.vn. 

Đầu mối triển khai Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền 
thông; thông tin liên hệ: Bà Trịnh Thị Trang; điện thoại: 0383199885; thư điện tử: 

tttrang@mic.gov.vn. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 
 

 
Tạ Văn Dũng 

- Như trên (thực hiện); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh; 
- Lưu VT, TG CNTT 02. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-30T15:00:45+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Tạ Văn Dũng<tavandung-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-30T15:00:54+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




