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Số:        /STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Cuộc thi sáng 
tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia” trên địa 

bàn tỉnh Yên Bái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày        tháng 7 năm 2022

  Kính gửi:
- Các ban, sở, ngành tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh;
- Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 
03/6/2020. 

Triển khai Công văn số 1057/THH-DVCNTT ngày 07/7/2022 của Cục tin học 
hóa về việc thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”, 
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm 
phối hợp một số nội dung sau:

1. Đề nghị các ban, sở, ngành tỉnh; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu 
rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung, đối tượng, hình thức và thời gian tham gia Cuộc 
thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia” đến cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động trong cơ quan, đơn vị được biết và cùng đăng ký tham gia.

2. Các cơ quan báo chí địa phương; Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh, 
Trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên 
truyền trên các chuyên trang, chuyên mục, nền tảng số và ấn phẩm về Cuộc thi sáng 
tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”, cụ thể:

- Mục đích, ý nghĩa: Chọn mẫu Biểu trưng (Logo) “Chuyển đổi số quốc gia” 
để thống nhất sử dụng trong toàn bộ các hoạt động của Chương trình chuyển đổi số 
quốc gia; Góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công 
nghệ số, đổi mới, công nghệ sáng tạo.



- Đối tượng tham gia:  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài 
nước có thể tham dự cuộc thi.

- Về nội dung đăng ký Cuộc thi: Khái quát được Chuyển đổi số là chuyển đổi 
các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số; người dân, doanh nghiệp là 
trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của chuyển đổi số; Thể hiện được bản 
sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong Biểu trưng (Logo); Khái quát tầm nhìn của 
Chương trình chuyển đổi số quốc gia là đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc 
gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình 
mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của 
người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp…

- Về kỹ thuật: Logo có tính duy nhất, biểu tượng cao, sáng tạo, không trùng 
lặp, tương tự, gây nhầm lẫn với bất cứ logo nào khác, không vi phạm pháp luật sở 
hữu trí tuệ; Màu sắc của logo không quá 4 màu, phù hợp in ấn, phóng to, thu nhỏ, 
chạm khắc, đắp nổi trên các vật phẩm, chất liệu khác nhau và đảm bảo độ phân 
giải cao, sắc nét, tương thích khi thể hiện dưới định dạng số và trên các môi trường 
số; Logo phải đạt được những yêu cầu về vẽ thiết kế như: đơn giản, thẩm mỹ, dễ 
nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa dân 
tộc (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa…)….

- Về hình thức, thời gian, nơi nhận và tổng kết trao giải thưởng:

+ Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Cục tin học hóa, 
Bộ Thông tin và Truyền thông; (Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà VNTA, số 68 Dương 
Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Đầu mối liên hệ: bà Nguyễn 
Phương Nhung, số điện thoại: 0986.899.288, thư điện tử: npnhung@mic.gov.vn)

+ Gửi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền 
thông ( tại địa chỉ  https://ideadx.mic.gov.vn ).

+ Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 05/7/2022 đến ngày 05/9/2022.

+ Chọn và chấm giải thưởng: Từ ngày 06/9/2022 đến ngày 10/9/2022.

- Kết quả cuộc thi được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông 
tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn và trên các phương tiện 
thông tin đại chúng)

- Lễ tổng kết trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 9/2022 
tại Hà Nội.

https://ideadx.mic.gov.vn
https://ideadx.mic.gov.vn


Căn cứ các nội dung nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông kính  đề nghị 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương quan tâm phối hợp triển khai; Các cơ 
quan báo chí địa phương, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh, Trung tâm Truyền 
thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền trên các nền 
tảng số và ấn phẩm về Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia” đạt 
hiệu quả.

(Sở Thông tin và Truyền thông gửi kèm công văn này Thể lệ, Phụ lục: Phiếu đăng 
ký dự thi, Bản thuyết minh ý tưởng Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số 

quốc gia”)

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Lưu VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Chiến
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