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Kính gửi:  

 

 

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4016/BTTTT-THH ngày 

01/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, lan tỏa        

Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022 

(có Văn bản kèm theo), UBND tỉnh giao: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện thành phố 

tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi (Thông tin tuyên truyền 

và Thể lệ Cuộc thi) trên các kênh truyền thông của đơn vị mình, chú trọng truyền 

thông trên các phương tiện thông tin điện tử, đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù 

hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan: 

- Nghiên cứu, đưa ra các việc khó, các bài toán khó, đăng ký bài toán của 

tỉnh trên trang thông tin điện tử về Bài toán chuyển đổi số (https://c63.mic.gov.vn)  

và lan tỏa các câu chuyện chuyển đổi số thành công trên trang thông tin điện tử 

(https://t63.mic.gov.vn) về Câu chuyện chuyển đổi số; 

- Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia Cuộc thi, nộp 

hồ sơ trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cuộc thi 

(https://vietsolutions.net.vn); 

- Nghiên cứu, tham gia ý kiến với Dự thảo 30 bài toán về chuyển đổi số đã 

được Bộ Thông tin và Truyền thông đăng tải trên trang https://c63.mic.gov.vn; 

gửi văn bản góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh đảm bảo thời 

gian theo yêu cầu; 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp, báo 

cáo kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6. 
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