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           Số:           
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 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  
 

Thanh Liêm, ngày         tháng         năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 

trên địa bàn huyện Thanh Liêm 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2483/KH-UBND, ngày 16/9/2022 của  Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) 

năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có 

hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030. 

- Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích 

của chuyển đổi số. 

- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng 

bộ tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự 

thành công của công cuộc chuyển đổi số. 

2. Yêu cầu 

- Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện được tổ chức 

với các hoạt động phong phú, đa dạng. 

- Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải 

thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng 

như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC 

1. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải 

quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. 

2. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

năm 2022 

a) Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang, cổng thông tin điện tử; các 

cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào 

mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật. 

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới 

nhiều hình thức khác nhau như chuyên đề, chuyên mục, đưa tin về các hoạt động 

hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia. 
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c) Tổ chức các hoạt động cộng đồng: Phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao 

cộng đồng với tinh thần “Khỏe trong môi trường thực để khỏe trong môi trường 

số” trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022. 

d) Tổ chức phát động ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ số. 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC 

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 

2022 trên địa bàn huyện được tổ chức trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện 

được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và từ 

các nguồn kinh phí xã hội hóa, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng cấp ủy và Chính quyền huyện 

- Tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi 

trường số, trên cổng thông tin điện tử của huyện;  

2. Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện 

- Căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức và hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng với tinh thần “Khỏe trong môi 

trường thực để khỏe trong môi trường số” trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022. 

- Lên maket chạy các khẩu hiệu tuyên truyền trên cổng chào điện tử của huyện. 

- Tiếp sóng đầy đủ các nội dung tuyên truyền của Đài tỉnh, đồng thời xây 

dựng chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia năm 2022 trên đài truyền thanh của huyện, viết tin bài đăng trên cổng 

thông tin điện tử của huyện. 

3. Phòng Tài chính 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí phục vụ các hoạt động 

hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. 

4. Các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế, gắn 

với sinh hoạt chính trị tại cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ 

đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo đài truyền thanh xã tiếp âm đầy đủ các chương trình, nội dung 

tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình 

Hà Nam, Đài truyền thanh huyện để nhân dân hưởng ứng, tham gia 
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- Tuyên truyền, hướng dẫn các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy 

lớn trên địa bàn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Tổ chức phát động các tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn ra quân 

phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. 

6. Huyện đoàn Thanh Liêm 

Tổ chức phát động ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ số như: Phối hợp với chính quyền địa phương, Tổ công nghệ số cộng đồng 

cấp xã, cấp thôn tổ chức các buổi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến; phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn như Vỏ sò, PostMart tổ chức 

hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến 

thương mại điện tử như đóng gói, hoàn thiện đơn vận, chụp ảnh, livestream, quảng 

bá sản phẩm trên môi trường số, thanh toán số; phối hợp với các trường học trên 

địa bàn chức các buổi hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các 

chương trình học trực tuyến; in ấn và phát tờ rơi về thông điệp Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia. 

7. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn huyện 

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn đồng loạt ra quân chuẩn hóa 

thông tin thuê bao di động của công dân trên địa bàn, đồng thời lan truyền thông 

điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, 

trang thông tin điện tử;  

8. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức triển 

khai kế hoạch ngày chuyển đổi số Việt Nam trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 bằng hình 

thức trực quan trên địa bàn huyện 

- Tổng hợp báo cáo kết quả Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa 

bàn huyện về UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hưởng ứng . Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu 

quả, thiết thực; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện) trước ngày 25/10/2022./. 

 
Nơi nhận: 
-  UBND tỉnh Hà Nam; 
- Sở Thông tin và Truyền thông;  (để b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

- UBMTTQ, các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp BCVT; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; 

- Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện; - VPCaaos  
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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