
UBND PHƯỜNG HIỆP AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

Số:       /KH-UBND                Hiệp An, ngày        tháng  4  năm 2022
KẾ HOẠCH

Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn
Trên địa bàn phường Hiệp An năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019;

Căn cứ 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”;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành 
động số 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 về thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/TU ngày 
26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Văn bản số 820/BTTTT-THH ngày 09/3/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc hướng dẫn dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng 
tại các địa phương;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ- UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh 
Hải Dương

UBND phường Hiệp An ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức 
về chuyển đổi số trên địa bàn phường Hiệp An năm 2022 cụ thể như sau.
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng để nâng cao nhận thức cho về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng 
thuận trong chính quyền, Nhân dân trong địa bàn phường để triển khai một cách 
đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn phường.

- Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh 
nghiệp; nâng cao văn hoá 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. Mục tiêu cụ thể
- Hằng năm, tổ chức các sự kiện về chuyển đổi số để nâng cao nhận thức 

trong cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân.Tuyên truyền trên 
hệ thống đài phát thanh , đăng tin bài thường xuyên cổng thông tin điện tử của 
phường, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đều có nội dung 



tuyên truyền về chuyển đổi số.Tối thiểu 50% các trường học có nội dung tuyên 
truyền về chuyển đổi số thông qua các hội nghị lồng ghép tại các cuộc họp chi bộ, 
các đoàn thể, các khu dân cư và các hình thức khác.

II. NỘI DUNG
1. Nội dung tuyên truyền

a)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 ban ngành, đoàn thể, các khu, các doanh 
nghiệp.

b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ 
quan hành chính, 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.

c) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của 
Trung ương và của tỉnh của thị xã: 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/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 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;

d) Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương 
thành công điển hình về chuyển đổi số.

e) Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển 
đổi số của phường.

2. Hoạt động cụ thể
a) Xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số

- Nội dung: hằng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số, 
chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ quản lý của đơn vị, tập trung một số nội dung như 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.

+ 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 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 .

- Thời gian thực hiện: hằng năm.
b) Tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại chúng

b.1. Tuyên truyền trên Đài Phát thanh 
- Nội dung: xây dựng chuyên mục  tuyên truyền về chuyển đổi số phát trên 

Đài Phát thanh của phường.(mỗi tháng 01 số), mỗi tin bài từ 15 đến 30 phút.
- Thời gian thực hiện: hằng năm.
- chủ trì: Đài Phát thanh 

b.2. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử 
- Nội dung: xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử 

của phường (tại địa chỉ: hiepan.gov.vn) bằng các tin, bài, ký sự, phóng sự chuyên 
đề, các thông điệp...

- Thời gian thực hiện: hằng năm.
- chủ trì: công chức VHTT

b.3. Tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn cho cán bộ về chuyển đổi số, chính quyền số
- Nội dung: tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề chuyển đổi số, chính quyền 

số giúp cán bộ có nhận thức đầy đủ và có kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động 
nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số; qua 
đó, từng bước làm thay đổi thói quen, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công

chức, viên chức và quan trọng hơn là chất lượng phục vụ cho người dân và doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh được nâng cao, từ đó thúc đẩy sự phát triển về kinh tế và xã 
hội của phường.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

b.4. Tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn cho doanh nghiệp, các nhà trường.
- Nội dung: tổ chức hội thảo, hội nghị cho doanh nghiệp, các nhà trường, điểm 

kinh doanh về chuyển đổi số nhằm phổ biến, thông tin về lộ trình chuyển đổi số của 
thị xã qua đó các cấp chính quyền, các chuyên gia sẽ hỗ trợ, chia sẻ những mô hình 
chuyển đổi, những kinh nghiệm, bài học thực tế cũng như đưa ra hướng giải pháp 
thực hiện chuyển đổi số hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp trong triển khai 
nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần mang lại những lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, 
tích cực góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thị xã nói chung và của phường 
Hiệp An nói riêng..

- Thời gian thực hiện: hằng năm

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Ban, ngành, các khu, các doanh nghiệp.



- Hằng năm, xây dựngkế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của đơn vị; có trách nhiệm tham gia, tạo

điều kiện phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai kế hoạch nhằm góp phần 
thực hiện mục tiêu của Kế hoạch đề ra.

- Các Ban , ngành, các khu căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện chuyển đổi 
số, hằng năm xây dựng Kế hoạch và triển khai từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách 
địa phương.

- Các Ban, ngành, các khu thực hiện báo cáo kết quả tuyên truyền
định kỳ 6 tháng (trước ngày 01/6), báo cáo năm (trước ngày 01/12) hằng năm và các 
báo cáo đột xuất khác UBND phường.
2. Công chức VHTT

- Là cơ quan thường trực, hằng năm, tham mưu UBND ban hành kế hoạch 
truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; theo dõi, hướng dẫn,

đôn đốc các ban ngành, các khu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Đôn đốc đài phát thanh thường xuyên tuyên truyền, thường xuyên đăng tải 

nôi dung mới Trang/Cổng thông tin điện tử của phường,  các Tạp chí.. đẩy mạnh 
tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chuyển đổi số, 
chính quyền số để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường 
tham gia mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số.Thực hiện các chế độ báo cáo, 
thực hiện chế độ thông tin, báo cáo liên quan khi có yêu cầu.

3. Công chức tài chính – kế toán
phối hợp công chức VHTT thẩm định nội dung kinh phí theo đúng quy định hiện hành, 
tham mưu trình UBND phường  xem xét, phê duyệt cấp kinh phí cho các Ban, ngành,  
các khu thực hiện Kế hoạch.
4. Đề nghị Ban Tuyên giáo phường.

Đẩy mạnh, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên 
địa bàn phường.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa 
bàn phường Hiệp An, UBND phường yêu cầu thành viên tổ chức triển khai thực hiện 
hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND phường (b/c);
- Các, ban, ngành, hội, đoàn thể của 
phường;
- Các doanh nghiệp công nghệ số;
- Thành viên Tổ chỉ đạo của phường;
- Lưu: VT; VHTT.

.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
Tổ Trưởng. Phó chủ tịch 

NGUYỄN VĂN MẠNH
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