
 

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /BTTTT-CĐSQG 

V/v phổ cập bộ nhận diện  

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

Kính gửi: 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-

TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc 

gia (sau đây gọi tắt là bộ nhận diện) và đăng tải trên trang https://dx.gov.vn (hoặc 

quét mã QRcode kèm theo). 

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương: 

1. Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông 

qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang/Cổng 

Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công 

cộng thuộc sự quản lý, các website, apps của các bộ, ngành, địa phương và trên 

các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý từ ngày 01/10/2022 đến 

ngày 10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022. 

2. Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực 

tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. 

Đầu mối triển khai của Bộ Thông tin và Truyền thông là Cục Chuyển đổi 

số quốc gia. Thông tin liên hệ: Đồng chí Trịnh Thị Trang; điện thoại: 

00383199885, thư điện tử: tttrang@mic.gov.vn. 

Trân trọng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; 

- Đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, CĐSQG.  

Mã QR để tải bộ nhận diện: 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 

https://dx.gov.vn/
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