
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-VH 

V/v tuyên truyền, lan tỏa Cuộc 

thi “Tìm kiếm giải pháp 

chuyển đổi số Quốc gia - Viet 

Solutions” năm 2022 

Hữu Lũng, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3504/VP-KGVX ngày 04/8/2022 của Văn phòng 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 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 đề nghị các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện chủ động tổ chức 

triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi “Tìm kiếm 

giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022 theo yêu cầu của 

Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn trên.  

2. Các phòng, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của 

huyện, xã, thị trấn và các kênh thông tin khác của cơ quan, đơn vị.  

3. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện phối hợp với các cơ quan liên quan 

chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và 

Truyền thông tại khoản 2, khoản 3 Công văn 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; 

báo cáo UBND huyện những nội dung vượt thẩm quyền. 

 (Công văn số 4016/BTTTT-THH; Công văn số 3504/VP-KGVX gửi kèm 

theo trên VNPT-iOffice) 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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