
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /CĐSQG-VP 

V/v phổ cập bộ nhận diện  

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 

    Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

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

TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia.  

Cục Chuyển đổi số quốc gia đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia (sau đây gọi tắt là bộ nhận diện) và đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ https://dx.gov.vn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tại Phiếu trình số 1503/PTr-CĐSQG ngày 

29/9/2022 về phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10,                        

Cục Chuyển đổi số quốc gia đề nghị:  

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phổ cập bộ nhận diện theo các phương án: 

(i) Hiển thị bộ nhận diện trên các website, apps, các kênh truyền thông của đơn 

vị; (ii) Cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị hưởng ứng trên không 

gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar 

frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 (hướng dẫn chi tiết kèm theo).  

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 04/10/2022 đến hết 24h00 ngày 10/10/2022 

hoặc đến hết tháng 10/2022. 

2. Văn phòng Bộ, Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện thiết lập, hiển 

thị bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia tại Trụ sở của Bộ Thông tin và Truyền 

thông tại 18 Nguyễn Du, Trụ sở tòa nhà Cục Viễn thông tại 68 Dương Đình Nghệ 

và Trụ sở tòa nhà Cục Tần số tại 115 Trần Duy Hưng. 

- Thời gian hiển thị từ ngày 04/10/2022 đến hết 24h00 ngày 10/10/2022 

hoặc đến hết tháng 10/2022. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Đồng chí Vũ Thị Nhung, điện thoại: 0916868700; 

Thư điện tử: vtnhung@mic.gov.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thị Quốc Hiền 

https://dx.gov.vn/
mailto:vtnhung@mic.gov.vn


PHỤ LỤC 

Hướng dẫn cách thức thay ảnh đại diện  

có kèm avatar frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 

(Kèm theo công văn số:          /CĐSQG-VP ngày      /10/2022  

của Cục Chuyển đổi số quốc gia) 

 

A. THAY ẢNH ĐẠI DIỆN TRÊN FACEBOOK 

- Cách 1: Quét mã QR dưới đây để truy cập đường link facebook, tiến hành 

thay đổi hình đại diện:  

 

- Cách 2. Nếu trên bảng tin Facebook hiện lên thông báo bạn bè, đồng 

nghiệp đã sử dụng Avatar Frame này rồi, bấm chọn Try it trên thông báo đó. 

B. THAY ẢNH ĐẠI DIỆN TRÊN ZALO 

- Cách 1: Sau khi đã thay ảnh đại diện có frame Ngày 10.10 thành công trên 

FB, các anh/chị tải ảnh đại diện đó xuống và cập nhật với ảnh đại diện trên zalo. 

- Cách 2: Thực hiện các bước dưới đây 

1. Quét mã QR dưới đây: 

  

2. Bấm "Chọn hình" để tải lên bức ảnh mình yêu thích. 

3. Sau khi tải hình lên, kéo di trực tiếp vào ảnh của anh/chị để tùy chỉnh, 

hoặc bên dưới phần "Thay đổi kích thước" có thanh kéo chỉnh để chỉnh hình ảnh 

vừa vặn với khung hình. 

4. Sau khi đã căn chỉnh xong, chọn "Xem kết quả" và tải ảnh xuống. 

5. Thay ảnh đại diện trên Zalo bằng hình ảnh vừa được tạo. 

 

 
 


		2022-10-03T17:40:07+0700


		2022-10-03T17:47:50+0700


		2022-10-03T17:47:50+0700


		2022-10-03T17:47:50+0700


		2022-10-03T17:47:50+0700




