
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v giới thiệu và đề cử ứng 

viên tham gia Giải thưởng 

Chuyển đổi số Việt Nam 2022 

Đình Lập, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ Công văn số 949/STTTT-CĐS ngày 16/5/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia 

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022. UBND huyện đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp danh sách đăng ký tham gia giải 

thưởng Chương trình chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 (nếu có cá nhân, tập 

thể ứng cử), thông báo bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa 

và Thông tin) trước ngày 05/7/2022 để tổng hợp. 

2. Nội dung, thể lệ, điều kiện đăng ký tham dự giải thưởng được đăng tải 

tại địa chỉ http://vda.com.vn. 

(Gửi kèm Công văn số 21/HTTS-VP ngày 25/4/2022 của Hội truyền thông 

số Việt Nam về việc Giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển 

đổi số Việt Nam 2022 trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-

iOffice) 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện đúng thời 

gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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