
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 

V/v thực hiện phổ cập bộ nhận diện 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 

Lào Cai, ngày          tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông. 

 

Căn cứ Công văn số 4878/BTTTT-BCĐSQG ngày 30/9/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10;  

Để triển khai các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia nhằm lan tỏa 
mạnh mẽ đến các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh, các đối tượng được 

thụ hưởng từ các lợi ích của chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số giúp giải quyết 

các vấn đề của cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 
phương căn cứ điều kiện thực tế triển khai phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia 10/10 (tải về từ Cổng TTĐT Chuyển đổi số quốc gia https://dx.gov.vn hoặc 

https://onetouch.mic.gov.vn/dxd). Cụ thể: 

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, đơn vị, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng 

thuộc sự quản lý, các website, apps của các ngành, địa phương và trên các báo điện tử 

từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022.  

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 theo Kế hoạch 

320/KH-UBND ngày 23/9/2022 về tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 

trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Thông 
tin và Truyền thông (cơ quan đầu mối) để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, TH1, TCHC, KSTT, VX1. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trịnh Xuân Trường 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ 
(Kèm theo Công văn số:        /UBND-VX ngày     /     /2022 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

1. Nội dung bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 bao gồm 7 ấn phẩm. Tùy 

từng điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể sử dụng như sau: 

- Ấn phẩm “Logo”: Sử dụng chung cho các hoạt động tuyên truyền ngày 
chuyển đổi số, các hoạt động nhân ngày chuyển đổi số. 

- Ấn phẩm “Backdrop”: Sử dụng cho hội nghị/hội thảo về chuyển đổi số 

- Ấn phẩm “Băng rôn”: Treo băng rôn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị; tại các 
đường phố trung tâm hoặc nơi tập trung đông người tại các địa phương. 

- Ấn phẩm “Standee”: Sử dụng đặt tại các sảnh chờ các cuộc hội nghị, hội thảo 

về chuyển đổi số. 

- Ấn phẩm “Photobooth”: Sử dụng trên banner Báo Lào Cai điện tử, Trang 

Thông tin điện tử Đài PTTH tỉnh, hệ thống Cổng TTĐT tỉnh và các cổng thành 

phần. 

- Ấn phẩm “Avatar frame”: Sử dụng làm khung hình đại diện cho các trang 
fanpage, trang cá nhân trên mạng xã hội facebook, zalo... 

- Ấn phẩm “Video”: Sử dụng trên các cổng thông tin đối ngoại, màn hình chờ 

tại các cơ quan, đơn vị. 

2. Hình thức thực hiện 

- Truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng và trên nền tảng số: 

+ Tuyên truyền đồng bộ trên báo điện tử, hệ thống trang/cổng thông tin điện 
tử, mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Chuyên trang Chuyển đổi số 

tỉnh Lào Cai. 

Trọng tâm là việc đặt “Logo” hoặc “Photobooth”  trên Báo Lào Cai điện tử, 

Trang Thông tin điện tử Đài PTTH tỉnh, hệ thống Cổng TTĐT tỉnh và các cổng 
thành phần. 

+ Tuyên truyền trên các cụm thông tin đối ngoại. 

+ Tuyên truyền trên trang Cổng Hành chính công tỉnh Lào Cai trên Zalo. 

+ Tuyên truyền trên các nhóm zalo, đặc biệt là nhóm zalo của các tổ dân phố 

(Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có 

kèm Avatar frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10) để lan tỏa thông tin đến 
từng người dân. 

+ Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hưởng 

ứng Ngày Chuyển đổi số bằng cách thay ảnh đại diện có kèm Avatar frame Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia trên mạng xã hội (Facebook, Zalo). 

- Tuyên truyền cổ động trực quan:  

+ Treo băng rôn tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông; Phòng Văn hóa và 

Thông tin các huyện/thị xã/thành phố; tại các đường phố trung tâm hoặc nơi tập 
trung đông người tại các địa phương. 

+ Nội dung băng rôn thống nhất toàn tỉnh: “Tháng hưởng ứng ngày chuyển 

đổi số quốc gia 10/10”./. 
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