
      ỦY BAN NHÂN DÂN 

      HUYỆN CẨM THỦY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND - VHTT 

V/v đăng ký tham gia Giải thưởng 

Chuyển đổi số Việt Nam  

năm 2021. 

  

          Cẩm Thủy, ngày      tháng 05 năm 2021 

 

Kính gửi:    

- Các phòng, ban cấp huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện công văn Số 811/ STTTT-CNTT, ngày 26/04/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 

năm 2021. 

UBND huyện đề nghị các phòng, ban cấp huyện, UBND các xã, thị trấn; các 

cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phổ biến thông tin về Giải 

thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021 đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân thuộc ngành, địa phương. Thông tin về giải thưởng có trong nội dung công 

văn số 18/HTTS-VP ngày 6/4/2021 của Hội truyền thông số Việt Nam. (Kèm theo 

Công văn số 18/HTTS-VP ngày 06/4/2021) 

2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham gia Giải 

thưởng đề nghị đăng ký trực tuyến tại website https://vda.com.vn/ , qua email: 

vda.info@vdca.org.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ số: 100 ngõ 1, phố Phạm 

Tuấn Tải, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 31/7/2021. Đồng 

thời, gửi thông tin đăng ký về Ủy ban Nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa - 

Thông tin) để theo dõi, tổng hợp. 

3. Trung tân VHTT-TT&DL, Đài truyền thanh các xã, thị trấn, thông tin, 

tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham gia 

Giải thưởng trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, về việc đăng ký tham gia 

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021. 

UBND huyện đề nghị các phòng, ban cấp huyện, UBND các xã, thị trấn các 

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên: 

- STTTT 

- TT HU; HĐND; UBND huyện;     (Để B/c)  

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Viễn thông huyện; 

- Viettel huyện; 

- Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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