
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /STTTT-BCVT&CNTT 

V/v chuyển thông tin Cuộc thi sáng tác 

Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Thuận, ngày           tháng 7 năm 2022 

 

      Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1057/THH-DVCNTT ngày 07/7/2022 của Cục 

Tin học (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng 

tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”, Sở Thông tin và Truyền thông thông 

tin về Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia” đến các cơ quan, 

đơn vị để phổ biến và phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

tham gia. 

1. Tên gọi: Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) “Chuyển đổi số quốc 

gia”. 

2. Thông tin chi tiết tại địa chỉ: https://ideadx.mic.gov.vn/ 

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/7/2022 đến ngày 05/9/2022. 

4. Thông tin liên hệ:  

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: Tầng 21, tòa 

nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đầu 

mối liên hệ: chị Nguyễn Phương Nhung; số điện thoại: 0986 899 288; thư điện 

tử: npnhung@mic.gov.vn 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ 

biến và phát động tham gia Cuộc thi (kèm theo Thể lệ, Mẫu phiếu Đăng ký, Bản 

thuyết minh)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (phổ biến); 

- Phòng BCVT&CNTT; 

- Lưu: VT, BCVT&CNTT.P 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Tự 
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