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KẾ HOẠCH
Truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số
trên địa bàn huyện Nông Sơn, năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/HU, ngày 27/7/2021 của Huyện ủy Nông
Sơn về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 21/4/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Quảng Nam về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 986/KH-UBND, ngày 22/02/2022 của
UBND tỉnh Quảng Nam về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
tỉnh Quảng Nam năm 2022; UBND huyện Nông Sơn xây dựng Kế hoạch
truyền thông chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2022 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức các sự kiện, hoạt động về chuyển đổi số, thông tin tuyên truyền
về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận
thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về thực
hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân
trong tỉnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
- Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và
doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông
tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành
mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với
bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.
2. Yêu cầu
- Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ
quan, đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các sự kiện,
hoạt động phải đảm bảo tính thực tế, hiệu quả, tiết kiệm.
- Công tác truyền thông phải thực hiện thường xuyên, đồng bộ, báo cáo
kết quả định kỳ để có cơ sở đánh giá mức độ thực hiện.
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II. NỘI DUNG
1. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản,
tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền
số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số,
ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các
quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về
chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng
chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng,
người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức
chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực
hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.
3. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số
của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày
03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1726/QĐBTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án
“Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc
gia”; Kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh triển
khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2021
của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin,
xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết
số 04-NQ/TU ngày 12/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Chương trình
Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế
hoạch số 3604/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh truyền thông nâng
cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 20212025; Kế hoạch số 7424/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh hỗ trợ
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đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển
kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 và
các văn bản liên quan khác.
4. Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương
thành công điển hình về chuyển đổi số, hoặc truy cập mục “Câu chuyện
chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ:
https://quangnam.gov.vn/.
5. Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về
chuyển đổi số của tỉnh, huyện, tuyên truyền về phát triển thương mại điện tử...
trên

Cổng

Thông

tin

điện

tử

huyện

tại

địa

chỉ:

https://nongson.quangnam.gov.vn
6. Thông tin tuyên truyền về thực hiện chuyển đổi số cấp xã theo Kế
hoạch số 2004/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh.
7. Thông tin tuyên truyền về việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng
chung của tỉnh: Qoffice, một cửa điện tử, dịch vụ công 3,4, các ứng dụng
Egov QuangNam, Smart QuangNam...
III. NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số
Nội dung: các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch tuyên
truyền về chuyển đổi số, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin năm
2022 phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị, tập trung
một số nội dung sau:
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực
tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách;
cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì
mục tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo mô hình
kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh
vực, địa phương mình phụ trách.
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- Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin,
khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số
và sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số nhằm nâng cao
nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong các buổi họp giao ban, định kỳ của đơn vị, địa phương.
- Lựa chọn và triển khai các phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả
nhằm nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính
cấp thiết của chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với
nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.
2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
a) Tuyên truyền trên Đài phát thanh cấp huyện, xã
- Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện phối hợp với Sở TT&TT xây dựng
chương trình phát sóng định kỳ tháng trên sóng truyền thanh huyện. (thời
lượng 10 phút/01 chương trình,và phát lại 03 lần/tháng).
- UBND 06 xã chỉ đạo đài truyền thanh cơ sở chủ động mắm lịch phát
thanh chuyên mục của Trung tâm VH-TT&TT-TH để tiếp âm chuyên mục để
truyền thông rộng rãi trong Nhân dân.
b) Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, xã
- Chủ động liên kết với các trang web của UBND tỉnh, Sở TT&TT để
liên kết, đăng tải các banner, các thông tin liên quan để chuyển đổi số lên cổng
thông tin huyện;
- UBND xã liên kết các nội dung liên quan về chuyển đổi số trên cổng
thông tin huyện để đăng tải lên cổng thông tin xã.
c) Tuyên truyền trên mạng xã hội
- Nội dung: Thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật,
cập nhật, đăng tin, bài, hình ảnh, video clip về các hoạt động, sự kiện chuyển
đổi số trên địa bàn tỉnh và huyện tại trang Zalo 1022 Thông tin Quảng Nam”,
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1022 Quảng Nam, Smart Quảng Nam...
- Nơi đăng tải tại nhóm Zalo, facebook được các cơ quan, ban ngành, địa
phương thành lập nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.
d) Truyền thông trên phần mềm du lịch thông minh, trang thương
mại điện tử
- Phòng VHT&TT chủ trì phối hợp với Sở VH-TT&DL để đăng tải
thông tin các dịch vụ du lịch lên cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh.
- Phòng KT&HT phối hợp với Sở Công thương đăng tải thông tin các
mặc hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ocop, sản phẩm chủ lực của địa
phương lên các trang thương mại, sàn giao dịch điện tử…
3. Tham gia các sự kiện
- Tham gia các sự kiện về VH-DL do cấp trên tổ chức để quảng bá thế
mạnh của địa phương.
- Tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ liên quan
đến công tác chuyển đổi số do cấp trên tổ chức.
4. Tham gia Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng
Internet cho Đoàn viên thanh niên
- Nội dung: tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số cho đối tượng
đoàn viên thanh niên (nội dung, ý nghĩa, lợi ích, thay đổi chuyển đổi số mang
lại cho người dân và các chủ trương, chính sách, giải pháp của chính quyền
địa phương trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh).
- Đơn vị chủ trì: Huyện đoàn Nông Sơn.
- Đơn vị phối hợp: Trường THPT Nông Sơn, Phòng GD&ĐT Nông
Sơn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng VH&TT huyện
- Chủ trì theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai công tác
thông tin, truyền thông một cách đồng bộ, hiệu quả.
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- Thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo định kỳ cho UBND huyện, Sở
TT&TT theo quy định.
2. Trung tâm VH-TT&TT-TH
- Xây dựng chương trình phát thanh định kỳ phát sóng truyền thông
chuyển đổi số.
- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình ở tỉnh đưa tin về các
hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện.
- Định kỳ hằng quý báo cáo kết quả truyền thông cho UBND huyện
qua Phòng VH&TT (tích hợp vào báo cáo quý).
3. Văn phòng HĐND-UBND huyện
- Liên kết, đăng tải các banner, thông tin liên quan từ các ngành ở tỉnh
lên cổng thông tin điện tử huyện, chia sẻ thông tin cho các trang thông tin
điện tử địa phương, các tài khoản chính thống trên nền tảng mạng xã hội.
- Đăng tải kịp thời các thông tin phản ánh hoạt động chuyển đổi số
trên địa huyện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyen truyền.
4. UBND 06 xã trong huyện
- Chủ động tiếp âm chương trình chuyển đổi số của huyện;
- Đăng tải các thông tin liên quan về chuyển đổi số lên cổng thông tin
điện tử địa phương;
- Tham gia đầy đủ các hoạt động liên quan do cấp trên tổ chức;
- Định kỳ hằng quý báo cáo kết quả truyền thông cho UBND huyện qua
Phòng VH&TT (tích hợp vào báo cáo quý)..
5. Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể:
- Từng cơ quan, ngành, đoàn thể liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ
lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp để truyền thông cho CB-CC-VC-NLĐ
và hội viên.
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- Cung cấp thông tin về các mô hình hay, việc làm tốt liên quan đến lĩnh
vực chuyển đổi số để cơ quan chức năng tổ chức tuyên dương, nhân rộng khi
đủ điều kiện.
Trên đây là Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
huyện Nông Sơn năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa
phương tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như mục IV;
- Lưu: VT-VP.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao

