
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG LÁT 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mường Lát, ngày       tháng 8 năm 2022 
Số:       /UBND-VH 

V/v tuyên truyền Cuộc thi 

“Tìm kiếm giải pháp Chuyển 

đổi số Quốc gia- Viet 

Solutions” năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các Phòng, ban, ngành, cấp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện công văn số 1606/STTTT-CNTT ngày 05/8/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển 

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

năm 2022 được lan tỏa rộng rãi tới cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể 

nhân dân trên địa bàn huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đề nghị cơ quan, 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động các cán bộ, công chức, viên chức, các doanh 

nghiệp trong ngành và nhân dân cùng tham gia Cuộc thi. 

2. Tham gia ý kiến góp ý đối với 30 bài toán chuyển đổi số mà Bộ Thông 

tin và Truyền thông đã tổng hợp, lựa chọn.  

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia- 

Viet Solutions” năm 2022 trên trang thông tin điện tử huyện, trên các chương trình 

phát thanh của huyện. 

4. Cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, thể lệ cuộc thi và thời gian được Bộ 

Thông tin và Truyền thông đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cuộc thi 

(https://vietsolutions.net.vn); cụ thể tại văn bản số 4016/BTTTT-THH của Bộ 

Thông tin và Truyền thông (Có kèm theo văn bản này). 

Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Xuân Giang 
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