
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA CHÂU 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hòa Châu, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông về chuyển đổi số 

trên địa bàn xã Hòa Châu năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Hòa 

Vang về việc truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 

2022 , Công văn số 558/STTTT-TTBCXD ngày 15/3/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số  uốc gia và 

 uản   ,  ng   ng công nghệ thông tin, chuyển đổi số s    ng ng n sách nhà nư c 

trên hệ thống thông tin cơ sở, Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 09/3/2022 của 

UBND huyện Hòa Vang về việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 

2022, Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND xã Hòa Ch u về việc 

chuyển đổi số trên địa bàn xã Hòa Ch u năm 2022. UBND xã Hòa Ch u x y  ựng 

kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2022, c  thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1  N ng cao nh n th c cho toàn thể đảng viên, cán b , công ch c, viên ch c, 

các tổ ch c,  oanhnghiệp, ngư i   n về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự 

đồng thu n trong các cấp chính  uyền và nh n   n trên địa bàn xã để triển khai 

m t cách đồng b , hiệu  uả công tác chuyển đổi số  N ng cao văn hoá khai thác và 

  th c s    ng công nghệ thông tin t  gia đình đến nhà trư ng, xã h i nh m hư ng 

t i các  ng   ng  ành mạnh, thiết thực, hiệu  uả, g p ph n hình thành xã h i thông 

tin, g n kết v i bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho ngư i s    ng  

2. Các hoạt đ ng truyền thông đư c tổ ch c  ư i nhiều hình th c đa  ạng, 

đảm bảo phương ch m tiết kiệm, hiệu  uả, không phô trương, tránh g y  ãng phí; 

tạo đ ng  ực cho toàn xã h i thi đua, g p ph n thúc đẩy thực hiện th ng   i nhiệm 

v  chuyển đổi số năm 2022 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung tuyên truyền  

a) Chương trình phát triển nền tảng số  uốc gia  

- Tuyên truyền, phổ biến n i  ung  uyết định số 749/  -TTg ngày 

03/ /2020 của Thủ tư ng Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi số  uốc 

gia đến năm 2025, định hư ng đến năm 2030;  uyết định số 942/  -TTg ngày 

15/ /2021 của Thủ tư ng Chính phủ phê  uyệt Chiến  ư c phát triển Chính phủ 

điện tự hư ng đến Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hư ng đến năm 2030; 

 uyết định số 18 /  -BTTTT ngày 12/02/2022 của B  trưởng B  Thông tin và 

Truyền thông ban hành Chương trình thúc đẩy phát triển và s    ng các nền tảng 

số  uốc gia ph c v  chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã h i số, 

Nghị  uyết số 05-N /TU ngày 17/ /2021 của Ban Chấp hành  ảng b  thành phố 
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về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hư ng đến năm 2030; 

 uyết định số 2870/  -UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành phố  à Nẵng về 

việc ban hành  ề án “Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố  à Nẵng đến năm 

2025, định hư ng đến năm 2030 ;  uyết định số  439/  -UBND ngày 

29/12/2018 của UBND thành phố  à Nẵng về việc ban hành  ề án x y  ựng thành 

phố thông minh tại thành phố  à Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hư ng đến 

năm 2030; Kế hoạch số 107-KH/HU ngày 18/3/2022 của Huyện ủy Hòa Vang về 

triển khai thực hiện Nghị  uyết số 05- N /TU của Ban Chấp hành  ảng b  thành 

phố về “chuyển đổi số trên địa bàn thành phố  à Nẵng đến năm 2025, định hư ng 

đến năm 2030  trên địa bàn huyện Hòa Vang; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 

29/3/2022 của UBND huyện Hòa Vang về việc thực hiện chuyển đổi số trên địa 

bàn huyện Hòa Vang đến năm 2025, định hư ng đến năm 2030; Kế hoạch số 

74/KH-UBND ngày 9/3/2022 của UBND huyện Hòa Vang về việc chuyển đổi số 

trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2022, Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 

15/3/2022 của UBND xã Hòa Ch u về việc chuyển đổi số trên địa bàn xã Hòa 

Ch u năm 2022. 

- Tuyên truyền n ng cao nh n th c, trách nhiệm của các cấp ủy  ảng, chính 

 uyền, ngư i   n và  oanh nghiệp về sự c n thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi 

số    n các m c tiêu, nhiệm v  về chuyển đổi số v i nghị  uyết, chiến  ư c, 

chương trình hành đ ng, nhiệm v  phát triển kinh tế - xã h i, bảo đảm  uốc phòng 

an ninh của các cấp, các ngành  

- Tuyên truyền, phổ biến các ch c năng, tính năng chính,   i ích khi s    ng, 

điển hình s    ng nền tảng, hiệu  uả s    ng nền tảng, hiệu  uả hoạt đ ng nền 

tảng, hư ng   n s    ng, h i đáp về nền tảng  các n i  ung khác c   iên  uan 

đến phát triển và s    ng nền tảng số và nền tảng số  uốc gia   

- Tuyên truyền, phổ biến n i  ung, chính sách pháp  u t để n ng cao nh n 

th c cho ngư i   n và toàn xã h i về Chính phủ điện t , Chính phủ số, chuyển đổi 

số; phổ c p k  năng số cho ngư i   n, hư ng   n cho ngư i   n s    ng các  ịch 

v  số của cơ  uan nhà nư c thông  ua các hoạt đ ng xã h i h a; đồng th i biểu 

 ương, khen thưởng những t p thể, cá nh n c  thành tích xuất s c trong chuyển đổi 

số  

 b)  uy định  uản    đ u tư  ng   ng công nghệ thông tin s    ng nguồn vốn 

ng n sách nhà nư c  

- Tuyên truyền Nghị định số 73/2019/N -C  ngày 05/9/2019 của Chính phủ 

 uy định  uản    đ u tư  ng   ng công nghệ thông tin s    ng nguồn vốn ng n 

sách nhà nư c;  uyết định số 2323/  -BTTTT ngày 31/12/2019 của B  trưởng 

B  Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện t  Việt 

Nam, phiên bản 2 0 và các văn bản hư ng   n của B  Thông tin và Truyền thông 

về  uản   ,  ng   ng công nghệ thông tin, chuyển đổi số s    ng ng n sách nhà 

nư c   

- Tuyên truyền về hư ng   n kết nối và chia sẻ  ữ  iệu thông  ua nền tảng 

tích h p, chia sẻ  ữ  iệu  uốc gia   
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2. Hình thức tuyên truyền  

- Tuyên truyền thông  ua hệ thống chính trị, địa bàn   n cư: h i nghị, h i 

thảo, sinh hoạt chuyên đề, báo cáo viên     

- Thực hiện các ấn phẩm tuyên truyền: pano, khẩu hiệu, t p gấp, t  rơi     

- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin thông tin cơ sở:  ài truyền thanh xã; 

Trang thông tin điện t  của xã.  

- Tuyên truyền trên Internet, mạng xã h i (facebook, za o, Youtube   ) 

3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền  

- Chuyển đổi số  à cu c cách mạng toàn   n!  

- Chuyển đổi số  à đ ng  ực thúc đẩy và ph c hồi phát triển kinh tế! 

- Chuyển đổi số  à giải pháp  uan tr ng để đưa đất nư c phát triển nhanh và 

bền vững! 

- Chuyển đổi số  à chuyển đổi cách sống, cách  àm việc t  môi trư ng truyền 

thống sang môi trư ng công nghệ số!  

- Chuyển đổi số nh m m c tiêu phát triểnkinh tế số, chính  uyền số, xã h i 

số!  

- Tích cực hưởng  ng Ngày Chuyển đổi số thành phố  à Nẵng 28/8!  

-  hấn đấu đến năm 2030,  à Nẵng hoàn thành x y  ựng đô thị thông minh 

kết nối đồng b  v i các mạng  ư i đô thị thông minh trong nư c và khu vực 

ASEAN! 

-  hấn đấu đến năm 2030,  à Nẵng hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình 

thành thành phố thông minh! 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho Văn phòng UBND xã 

- Là cơ  uan thư ng trực tham mưu UBND xã theo   i, hư ng   n,đôn đốc 

các cơ  uan, đơn vị, địa phương tổ ch c triển khai thực hiện nhiệm v  Truyền 

thông về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hòa Ch u  

- Tổ ch c hư ng   n, phổ biến, t p huấn về chuyển đổi số, các  ng   ng 

thông minh, tiếp t c triển khai, s    ng hiệu  uả các ph n mềm,  ng   ng   ng 

chung của thành phố và các  ng   ng thương mại điện t , thanh toán điện t , giáo 

  c, y tế,   cho ngư i   n,  oanh nghiệp, tổ ch c và CBCC  

- Thực hiện các ấn phẩm tuyên truyền về chuyển đổi số  

- Thực hiện các chế đ  báo cáo định kì   tháng, 01 năm kết  uả thực hiện đối 

v i nhiệm v  tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn xã   ồng th i, thực hiện chế 

đ  thông tin, báo cáo  iên  uan khi c  yêu c u  

2. Giao cho Bộ phận văn hóa xã hội xã 
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- Sản xuất Chương trình phát thanh về công tác chuyển đổi số phát trên s ng 

truyền thanh của xã, m i tháng sản xuất 01 Chương trình v i th i  ư ng 10-15 

phút, t n suất phát 03   n/tháng  

-   y  ựng chuyên m c/ chuyên trang chuyển đổi số trên Cổng Thông tin 

điện t  xã b ng các tin, bài, các văn bản ch  đạo chuyển đổi số t  Trung ương đến 

địa phương    ăng tải Hư ng   n kết nối và chia sẻ  ữ  iệu thông  ua nền tảng tích 

h p, chia sẻ  ữ  iệu  uốc gia (g i kèm theo) trên cổng thông tin điện t  của xã  

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực  uan trên các tr c đư ng chính của xã 

và ch  đạo các thôn  ồng ghép phổ biến, tuyên truyền các n i  ung  iên  uan đến 

chuyển đổi số cho nh n   n đư c biết trong các buổi sinh hoạt, h i nghị, h i thảo  

6. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị - xã hội xã 

Triển khai tuyên truyền trong đoàn viên, h i viên và các t ng   p nh n   n 

thông  ua nhiều hình th c sinh đ ng, phong phú    c biệt  à phát huy trang mạng 

xã h i của cơ  uan M t tr n, các đoàn thể ở xã, thư ng xuyên c p nh t, đăng tin, 

bài, hình ảnh hoạt đ ng, sự kiện về các n i  ung chuyển đổi số nh m thu hút c ng 

đồng mạng xã h i, ngư i   n  uan t m, theo   i  

Trên đ y  à Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn xã 

Hòa Châu.  ề nghị các ngành, toàn thể cán b , công ch c, ngư i  ao đ ng và nh n 

  n trên địa bàn xã tích cực hưởng  ng triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận 
- Sở Thông tin truyền thông; 

- UBND huyện Hòa Vang; 

- Phòng VHTT huyện; 

- TT   ảng ủy xã; 

- TT  H ND xã; 

- TT. UBMTTQVN xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể xã;   

- Ban nhân dân 8 thôn; 

- Toàn thể cán b  cơ  uan xã; 

- Lưu: VT, V  (Thảo). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Hùng 
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