
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

Số:           /UBND-VHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Bắc Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

V/v Tuyên truyền, lan tỏa 

Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp 

Chuyển đổi số Quốc gia-Viet 

Solutions” năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(Gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) 

 

 Thực hiện Văn bản số 3504/VP-KGVX ngày 04/8/2022 về việc tuyên truyền, 

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

2022. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển 

đổi số Quốc gia-Viet Solutions” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân trên địa bàn. 

 2. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển 

đổi số Quốc gia-Viet Solutions” trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống 

thông tin cơ sở của huyện, của xã; Trang thông tin điện tử của huyện, của xã và các 

hình thức phù hợp khác. 

3.  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký trực tuyến qua Cổng 

thông tin Cuộc thi tại địa chỉ: https://vietsolutions.net.vn  

 (Các văn bản liên quan gửi kèm theo trên Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành VNPT-iOffice). 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TTTT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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