
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /STTTT-BCVTCNTT 

V/v phổ biến Giải thưởng Chuyển đổi số  

Việt Nam năm 2022 

Trà Vinh, ngày        tháng  5 năm 2022 

Kính gửi:    

                  - Các Sở, ban, ngành tỉnh (03 hệ); 
- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các Doanh nghiệp Viễn thông; Công nghệ thông tin           

trên địa bàn tỉnh. 
 

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức thường niên được tổ chức 

dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và sự bảo trợ của Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Tạp chí điện tử VietTimes là cơ quan tổ chức thực hiện, 

lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2018. Giải thưởng tôn vinh những thành tựu 

chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá 

nhân, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia. 

Ngày 25/4/2022, Hội Truyền thông số Việt Nam có Công văn số 21/HTTS-VP 

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

năm 2022. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2008/UBND-CNXD ngày 19/5/2022 về việc tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số 

Việt Nam năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến Công văn số 21/HTTS-

VP ngày 25/4/2022 của Hội Truyền thông số Việt Nam đến các cơ quan, đơn vị được 

biết và tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022. 

Các cơ quan, đơn vị tham gia giải thưởng gửi hồ sơ tại website 

https://vda.com.vn bằng hình thức trực tuyến, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 

15/7/2022 (kèm Phiếu đề cử tham gia Giải thưởng được đính kèm Công văn số 

21/HTTS-VP).  

Nội dụng Công văn số 21/HTTS-VP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://stttt.travinh.gov.vn, mục lĩnh 

vực ngành công nghệ thông tin./.                       

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 
- Trung tâm CNTTTT; 
- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 
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