
 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /KH-STTTT 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về chuyển đổi số  

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 2050/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND 

tỉnh về chuyển đổi số năm 2022; Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 

20/5/2022 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”, Sở 

Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tuyên truyền nhằm triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả và đúng tiến độ 

các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2022, nâng cao chỉ số chuyển đổi số 

(gọi tắt là DTI) của tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động 

trong triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh để nâng cao năng lực, hiệu 

lực trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, chất lượng phục vụ người 

dân và doanh nghiệp. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền cần được đa dạng về hình thức triển khai; 

thường xuyên đổi mới về nội dung đảm bảo phong phú, thiết thực, phù hợp với 

từng nhóm đối tượng, khu vực. Trong đó, phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền 

của các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh với tần suất đăng tải, phát sóng 

đáp ứng các chỉ số đánh giá chuyển đổi số theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT 

ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch, nội dung triển khai về chuyển đổi 

số của tỉnh1; những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác 

                                                                 

1 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 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg, ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc 

gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 55-NQ/TU ngày 

13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về Đề án phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số 

tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025, hướng đến năm 2030; Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của 

UBND tỉnh ban hành Đề án Phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030. 
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động của chuyển đổi số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, 

kinh tế số, xã hội số.  

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chuyển đổi số tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. 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. 

- Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn người dân sử 

dụng các dịch vụ số của cơ quan nhà nước và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. 

- Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số Quốc gia - 10/10/2022”; nội 

dung, kết quả thực hiện chuyển đổi số cụ thể của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Phổ biến những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp triển khai chuyển đổi số 

hiệu quả; phản ánh hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; lan tỏa những câu 

chuyện thành công, tôn vinh gương điển hình về chuyển đổi số. 

2. Phương thức, hình thức tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh 

truyền thông hiện đại. 

+ Xây dựng chuyên trang cấp tỉnh về chuyển đổi số trên Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh; xây dựng, duy trì chuyên mục “Chuyển đổi số” trên các cơ quan báo 

chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã; 

đăng tải, cập nhật, phát sóng tin, bài tuyên truyền thường xuyên, đảm bảo các chỉ 

số DTI cấp tỉnh theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông (Phụ lục hướng dẫn chi tiết gửi kèm theo). 

+ Phối hợp tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số trên các ấn phẩm của 

Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và các văn phòng đại diện, phóng viên 

thường trú trên địa bàn tỉnh. 

+ Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số qua mạng xã hội (các trang 

fanpage, facebook, zalo), qua các dịch vụ viễn thông; hệ thống cổng/trang thông 

tin điện tử và ấn phẩm xuất bản của cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã 

hội trên địa bàn. 

- Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong việc 

tuyên truyền, hướng dẫn để hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số hoặc lồng ghép 

nội dung cập nhật kiến thức về chuyển đổi số. 

- Lồng ghép hoạt động tuyên truyền với các hoạt động của các tổ chức chính 

trị, xã hội, sinh hoạt cộng đồng tại cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

1.1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 
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- Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc triển khai công 

tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng của 

tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương, hệ thống thông tin cấp huyện và cơ sở. 

- Cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ 

thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở.  

- Lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức về chuyển đổi số thông qua các hội 

nghị bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả 

đánh giá hiệu quả tuyên truyền về chuyển đổi số gắn với nội dung đánh giá các chỉ 

số DTI trên các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh theo Quyết định số 

922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ hoặc 

đột xuất (khi có yêu cầu). 

1.2. Phòng Công nghệ thông tin 

- Phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản lựa chọn, cung cấp các 

thông tin liên quan về chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền. 

- Phối hợp UBND cấp huyện và cấp xã hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai 

hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, hộ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

- Xây dựng chuyên trang cấp tỉnh về chuyển đổi số, duy trì chuyên mục 

“Chuyển đổi số” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh với nội dung và tần suất tuyên 

truyền theo phần II và Phụ lục hướng dẫn tuyên truyền thực hiện chỉ số DTI của 

tỉnh tại Kế hoạch này. 

- Sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện tuyên truyền về 

chuyển đổi số đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để hệ thống truyền thanh 

cấp huyện và cơ sở khai thác phục vụ công tác tuyên truyền. 

- Hướng dẫn truy cập các thông tin, nội dung liên quan đến chuyển đổi số; 

tiếp nhận các ý kiến, góp ý, câu hỏi liên quan đến công tác chuyển đổi số của tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét trả lời. 

1.4. Phòng Bưu chính - Viễn thông: Cung cấp các nội dung liên quan về 

Kế hoạch triển khai hạ tầng phục vụ chuyển đổi số để thực hiện tuyên truyền theo 

quy định. 

2. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh 

- Xây dựng, duy trì chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số đảm bảo nội 

dung, tần suất đăng tải, phát sóng thông tin theo phần II và Phụ lục hướng dẫn tuyên 

truyền thực hiện chỉ số DTI của tỉnh tại Kế hoạch này. 

- Cung cấp kết quả tuyên truyền, tài liệu kiểm chứng gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông (khi có yêu cầu) để Sở tổng hợp, phục vụ công tác cung cấp, đánh 

giá DTI của tỉnh theo quy định. 
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3. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh  

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số trên trang thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị; thường xuyên cập nhật tin, bài tuyên truyền gắn với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của ngành. Tận 

dụng ưu thế của mạng xã hội, hệ thống bản tin, tài liệu không kinh doanh của cơ 

quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chuyển đổi số. 

 - Tổ chức tập huấn hoặc lồng ghép nội dung cập nhật, bồi dưỡng kiến thức 

về chuyển đổi số trong các lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị. 

- Tổng hợp kết quả tuyên truyền gửi về Sở Thông tin và Truyền thông phục 

vụ công tác tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Phú 

Thọ, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số và chỉ đạo triển khai 

thực hiện tại địa phương.  

- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở xây dựng chuyên mục 

“Chuyển đổi số”, tổ chức phát sóng tuyên truyền đảm bảo nội dung, tần suất theo 

phần II và Phụ lục hướng dẫn tuyên truyền thực hiện chỉ số DTI của tỉnh tại Kế 

hoạch này. 

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi trên cổng/trang thông 

tin điện tử của địa phương. Thường xuyên đăng tải, cập nhật tin, bài tuyên truyền 

về công tác chuyển đổi số trên bản tin, tài liệu không kinh doanh, fanpage, mạng xã 

hội của địa phương. 

- Chỉ đạo Tổ Công nghệ số cộng đồng duy trì hoạt động thường xuyên, phát 

huy vai trò trong việc tuyên truyền, hướng dẫn để hỗ trợ người dân sử dụng công 

nghệ số. 

- Tổng hợp kết quả tuyên truyền trên địa bàn và tài liệu kiểm chứng gửi về 

Sở Thông tin và Truyền thông (khi có yêu cầu) để Sở tổng hợp, phục vụ công tác 

cung cấp, đánh giá DTI của tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông. Yêu cầu các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc Sở nhiêm túc triển khai thực hiện. Trân trọng đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- GĐ, PGĐ (B. Thúy); 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh (Ph/h); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Ph/h); 

- UBND các huyện, thành, thị (Ph/h); 

- Các phòng: TTBCXB, CNTT, BCVT(Th/h); 

- Trung tâm CNTT&TT (Th/h); 

- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTTDL&TT  

cấp huyện, Đài TT-TH thành phố Việt Trì; 

- Lưu: VT, TTBCXB (TL). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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