
 

 

 

THÔNG BÁO 

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia” 

 

 Thực hiện Công văn số 803/VHTT, ngày 14/7/2022 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin thành phố về việc thông báo Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển 

đổi số quốc gia”.  

Bộ Thông tin và Truyền thông phát động cuộc thi với mục đích, ý nghĩa: 

Chọn mẫu logo “Chuyển đổi số quốc gia” để thống nhất sử dụng trong toàn bộ 

các hoạt động của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; Góp phần xây dựng 

hình ảnh, thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới, công 

nghệ sáng tạo. Cuộc thi được tổ chức cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

trong và ngoài nước. Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 05/7/2022 đến ngày 

05/9/2022. Giải thưởng: 01 tác phẩm đạt giải sẽ được Ban Tổ chức cấp giấy 

chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông và tiền thưởng kèm theo là 

100.000.000 (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn). Kết quả Cuộc thi được 

thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền  thông (tại 

địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn) và trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng. 

UBND xã Vinh Quang thông báo Thể lệ cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, 

các ban ngành, đoàn thể xã và ban nhân dân các thôn trên địa bàn xã biết, thông 

báo cho cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trên địa bàn 

tìm hiểu và tham dự cuộc thi (gửi kèm thể lệ cuộc thi, Phiếu đăng ký dự thi)./. 
 

  Nơi nhận:                                                                            
 - Thường trực Đảng ủy xã (b/c);                                                    

 - Thường trực HĐND xã (b/c);                                                 

 - Chủ tịch, PCT UBND xã; 

 - UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH xã; 

 - Các trường học (t/h); 

 - Trạm y tế (t/h); 

 - Công an xã; 

 - Các ban, ngành thuộc xã ; 

 - BND các thôn (t/h); 

 - Lưu VT, UBND. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VINH QUANG 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-UBND 

     

              Vinh Quang, ngày       tháng 7  năm 2022  
 

https://ideadx.mic.gov.vn/
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