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“V/v triển khai Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng
thế giới – Viettel và Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ hoạ
thế giới năm 2022”

Kính gửi: - Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn,
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố,
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố,
- Ban Giám hiệu các trường cao đẳng, đại học, học viện.
Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel (MOSWC) và Cuộc
thi Vô dịch thiết kế đồ hoạ thế giới (ACPWC) là hai Cuộc thi được tổ chức
thường niên dành cho thanh thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 22 trên toàn cầu. Đây là
những sân chơi bổ ích, hấp dẫn góp phần giúp học sinh, sinh viên hoàn thiện kỹ
năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, làm việc, phát triển nghề
nghiệp. Tại Việt Nam, hai cuộc thi được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam phối hợp cùng các Bộ ngành liên quan nhằm tìm
kiếm và tôn vinh các tài năng xuất sắc nhất trong lĩnh vực tin học văn phòng,
thiết kế đồ họa; chọn cử tham dự Vòng chung kết Thế giới.
Năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch và Thể lệ
hai Cuộc thi. Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (đơn vị
thường trực tổ chức hai cuộc thi) trân trọng đề nghị Ban thường vụ các tỉnh,
thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các
tỉnh, thành phố, Ban Giám hiệu các trường phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền, phát
động đến học sinh, sinh viên về hai cuộc thi; đồng thời phối hợp với các đơn vị
liên quan tổ chức cuộc thi cấp trường, cấp cơ sở, tuyển chọn các thí sinh có
thành tích tổt nhất đăng ký tham gia Vòng thi cấp Quốc gia (xin gửi kèm Kế
hoạch và Thể lệ hai cuộc thi)
Chi tiết vui lòng liên hệ: đồng chí Nguyễn Sỹ Vinh – Trưởng phòng
KHCN, Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ, số điện thoại: 0988086273
email: tainangviet.twd@gmail.com
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