
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Hà Nam, ngày      tháng       năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới                   

cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân                              

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

Thực hiện Quyết định số 605/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển 

và sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan Nhà 

nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; căn cứ kết luận của Ban Cán sự 

Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Giao ban tuần 

29/2022 (Thông báo số 1966/TB-VPUB ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai hiệu quả, đầy đủ các nội dung Quyết định số 605/QĐ-BTTTT 

ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt thúc 

đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới 

cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. 

- Thúc đẩy sử dụng nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới phục vụ chỉ đạo, 

điều hành, xử lý công việc. 

2. Yêu cầu 

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch.  

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch trên mọi phương tiện 

thông tin: báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin cơ sở, mạng xã hội... 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

2. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ họp trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Thúc đẩy sử dụng nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới để chuyển đổi 

số, tăng cường hiệu quả quản lý công việc 
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a) Đẩy nhanh chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân thông qua ứng dụng nền tảng họp trực tuyến để phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc; Hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan nhà nước và 

các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tài khoản trên nền tảng họp trực 

tuyến thế hệ mới để tổ chức các phiên họp trực tuyến trong nội bộ và với đối tác 

bên ngoài. 

b) Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích hợp với các dịch vụ trực 

tuyến mà tổ chức, doanh nghiệp đang có nhằm tăng thêm tiện ích và phát triển 

dịch vụ mới. 

c) Khuyến khích, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp 

trong tỉnh đăng ký sử dụng nền tảng số họp trực tuyến để tổ chức hoạt động giao 

ban, chỉ đạo, điều hành công việc tại tỉnh và với Trung ương. 

2. Thông tin, tuyên truyền, quảng bá nền tảng số họp trực tuyến 

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin 

đại chúng:  báo chí, đài phát thanh, truyền hình và qua mạng Internet nhằm nâng 

cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan về nền 

tảng số nói chung và nền tảng họp trực tuyến nói riêng. 

b) Truyền thông qua hệ thống truyền thanh, thông tin cơ sở; phổ biến trong 

các hội nghị, hội thảo, giao ban; tổ chức các hội nghị, hội thảo về ứng dụng nền 

tảng số quốc gia về họp trực tuyến. 

c) Triển khai các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nền tảng số họp trực 

tuyến cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan. 

d) Phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý các thông tin 

xuyên tạc, độc hại, sai sự thật về nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến và các 

chương trình, kế hoạch phát triển và ứng dụng nền tảng số quốc gia. 

IV. KINH PHÍ  

Kinh phí thực hiện các nội dung tại kế hoạch bao gồm: Nguồn ngân sách 

nhà nước theo phân cấp của Luật ngân sách; nguồn xã hội hóa và các nguồn 

vốn huy động hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

và các doanh nghiệp liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.  

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng 

hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền 

thông định kỳ 06 tháng, 01 năm và khi có yêu cầu. 

c) Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các cơ quan, 

đơn vị có Trang/Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền về nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến và các chương 

trình, kế hoạch phát triển và ứng dụng nền tảng số quốc gia. 
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2. Sở Tài chính  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên theo đúng 

quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, phù hợp với 

khả năng cân đối của ngân sách địa phương. 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố  

a) Thúc đẩy sử dụng nền tảng số về họp trực tuyến do các doanh nghiệp 

công nghệ nòng cốt phát triển để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước như: 

họp giao ban, điều hành công việc từ xa, đào tạo, tập huấn, tiếp dân… 

b) Tích cực, chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan và Sở Thông 

tin và Truyền thông để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về 

chuyển đổi số. 

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn sử dụng nền tảng số về họp trực tuyến để phục vụ công 

tác quản lý nhà nước tại địa phương. 

4. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam  

Phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến về nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến, nhằm đẩy nhanh quá trình 

chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. 

5. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ họp 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh thúc 

đẩy sử dụng nền tảng số về họp trực tuyến thế hệ mới để chuyển đổi số. 

Trên cơ sở kế hoạch này, yêu cầu các sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể 

đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị đề xuất bằng 

văn bản, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Hà Nam, Đài PT&TH Hà Nam; 

- VPUB: CPVP, KGVX(2); 

- Lưu: VT, KGVX(D). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Vượng 
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