
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 
V/v tăng cường tuyên truyền, lan tỏa  

Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi 

số Quốc gia-Viet Solutions” năm 2022 

  Tuyên Quang, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Tạp chí Tân Trào; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- TT Văn hoá, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố.  

 

Căn cứ văn bản 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; Thực hiện văn bản số 3121/UBND-

THCBKS ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh V/v tổ chức thực hiện Văn bản số 

4016/BTTTT-THH. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, các 

cơ quan báo chí địa phương; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn hoá, 

Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền một số nội 

dung sau: 

Ngày 22/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức phát động 

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

2022(Cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2022 nhằm 

tìm kiếm, công bố các bài toán và các giải pháp xuất sắc về chuyển đổi số Việt 

Nam ở các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và trong cộng đồng. Nhằm 

lan tỏa rộng rãi Cuộc thi tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng, Sở Thông 

tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan: 

1. Tăng cường phổ biến, truyền thông rộng khắp thông tin về Cuộc thi trên 

các kênh truyền thông của ngành, lĩnh vực, địa phương mình, chú trọng truyền 

thông trên các phương tiện thông tin điện tử, báo điện tử (Thông tin tuyên truyền 

và Thể lệ Cuộc thi gửi kèm theo). 

2. Đưa ra các việc khó, các bài toán khó, đăng ký bài toán của mình 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. 



3. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vận động các 

doanh nghiệp trong ngành và tại địa phương cùng tham gia Cuộc  thi,  nộp  hồ  sơ  

trực  tuyến  trên  trang  thông  tin  điện  tử  của  Cuộc  thi 

(https://vietsolutions.net.vn). Thời  gian  nhận  hồ  sơ  đăng  ký  dự  thi  từ  ngày 

22/7/2022 đến ngày 30/8/2022, căn cứ tình hình thực tế, Ban Tổ chức quyết định 

việc gia hạn nộp hồ sơ để đảm bảo không bỏ sót các đối tượng tiềm năng. 

Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của Quý Bộ, ngành, địa phương gửi về, đến 

nay Bộ TT&TTđã tổng hợp và lựa chọn 30 bài toán chuyển đổi số. Bộ TT&TT 

trân trọng đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến góp ý đối với 30 bài toán nêu trên để 

hoàn thiện và công bố trên Cổng thông tin điện tử về Bài toán chuyển đổi số. (Dự 

thảo 30 bài toán gửi kèm theo hoặc xem trên trang https://c63.mic.gov.vn). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, địa phương quan tâm 

triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải 

pháp Chuyển đổi số Quốc gia-Viet Solutions” năm 2022 tại địa phương./. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi; 
- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- QL CNTT&BCVT, TTCNTT&TT (p/h); 

- Lưu TTBCXB, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn 
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